
PACK MÀGIC  
A L’ESCOLA
Aprendre a l’aula amb 
pel·lícules estimulants



Una nova eina per a veure pel·lícules de qualitat amb l’alumnat i treballar-les a 
l’aula de manera senzilla, educativa i legal (*).

PACK MÀGIC A L’ESCOLA és una iniciativa de la distribuïdora de cinema infantil PACK MÀGIC 
que permet que els drets d’exhibició col·lectiva de les seves pel·lícules quedin inclosos en la seva 
visualització a l’aula per a treballar-los amb l’alumnat i explorar les possibilitats educatives que 
presenten. 

Es tracta de films especialment recomanats per a l’àmbit educatiu ja que tenen en compte 
les capacitats i sensibilitats dels nens i nenes de cada edat, estimulen la sensibilitat estètica, 
l’educació emocional i la transmissió de valors socials i culturals.  
Les pel·lícules, provinents principalment de cinematografies europees, estan compromeses amb la 
diversitat cultural i estètica i reivindiquen la contemplació i la comprensió com a alternatives a la 
violència estètica i narrativa, que dominen les pantalles comercials.  

Les pel·lícules s’articulen a partir dels següents eixos: 

Tractar valors socials i culturals a través del cinema

PACK MÀGIC A L’ESCOLA
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Perspectiva feminista

Cultura de pau

Diversitat funcional

Migració
Medi ambient

Diversitat cultural

Valors cívics

Educació emocional

Autoconeixement

Adaptació literària
Llenguatge musical

Stop-motion

(*) films amb drets d’exhibició pública restringits per a projectar exclusivament en centres educatius d’ensenyament reglat, dins de l’horari docent.

PACK MÀGIC A L’ESCOLA és un projecte educatiu impulsat per Drac Màgic, entitat amb més 
de 40 anys d’experiència en l’educació mediàtica, amb projectes de formació en llenguatges 
audiovisuals com CONSTRUIR MIRADES. 

El nostre objectiu és fomentar la reflexió dels continguts i valors que transmeten les imatges i 
recolzar l’educació visual, per qüestionar la recepció audiovisual automatitzada i per desenvolupar 
la pròpia creativitat. En una cultura predominantment visual, és imprescindible garantir una mirada 
activa i una actitud responsable en la nostra relació, individual i col·lectiva, amb el món de les 
imatges. 

https://www.packmagic.cat/
https://www.dracmagic.cat/
https://construirmirades.dracmagic.cat/


Com funciona?

Cada centre educatiu pot accedir a totes les pel·lícules del catàleg PACK MÀGIC A L’ESCOLA 
a través d’una subscripció que permet veure-les tantes vegades com es vulgui. Aquesta 
subscripció és per un curs escolar. 

Què inclou?

Tots els films estan acompanyats de material pedagògic amb: 
• Activitats prèvies i posteriors al visionat
• Dinàmiques creatives al voltant dels continguts proposats pel film
• Glossari de conceptes del llenguatge cinematogràfic 
• Aprenentatges relacionats amb el currículum escolar. 

De forma complementària es pot sol·licitar a l’equip de Drac Màgic la dinamització d’un film.

Només es poden projectar els films a l’aula?

La subscripció permet veure totes les pel·lícules del catàleg, tantes vegades com es vulgui 
durant un curs escolar, exclusivament dins del centre educatiu. 

Per a que l’alumnat vegi les pel·lícules des de casa o bé en una sala de cinema o altres sales 
habilitades per a la projecció, es pot complementar la subscripció. 

El regal de la Molly Monstre
- Educació emocional: esdevenir 
germà o germana gran
- L’expressió de les emocions a través 
del color 
- La funció narrativa de la música i les 
cançons 

CATÀLEG DE PEL·LÍCULES

Amb el suport: Una iniciativa de:

MILLOR PEL·LÍCULA D’ANIMACIÓ 2016

Recomanada a partir de 3 anys

Mitjançant:

Recomanada a partir de 3 anys

Amb el suport: Una iniciativa de: Mitjançant:

El diari de la Florentina
- Educació emocional: la timidesa, la 

responsabilitat i la gelosia
- Estructura narrativa per episodis 

- Perspectiva de gènere: jocs lliures 
d’estereotips  

Les vides de Marona 
- Les relacions d’amor entre humans i 
les seves mascotes
- Les possibilitats creatives de 
l’animació 
- Referències artístiques: 
impressionisme, fauvisme, 
surrealisme, etcAmb el suport de: Una iniciativa de:

Un f i lm d 'Anca Damian

«Una obra 
d ’ imaginació 
desbordant» 
F i lmin

«Un conte  modern 
d ’una gran poesia  i  p le 

d ’ invencions v isuals»
Le Monde
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La petita Anna i el tiet llargarut
- Educació emocional: la relació de 
col·laboració entre diferents
- Exploració de l’entorn més proper: 
contacte amb l’entorn rural
- Adaptacions cinematogràfiques: 
dels llibres a la pel·lícula

El vent entre les canyes
- Perspectiva de gènere: rols femenins 

protagònics no normatius
- Narracions curtes: 

curtmetratges com contes
- Introducció a l’ètica: el concepte de 

llibertat

Neu i els arbres màgics
- La diversitat cultural: descobrir i 
conviure amb l’altre/a
- La diversitat dels llenguatges artístics: 
diferents tècniques d’animació
El potencial expressiu del curtmetratge

Amb el suport: Una iniciativa de: Mitjançant: El bosc de Haquivaqui
- Cultura de pau: la resolució pacífica 

de conflictes i la vida en comunitat
- La tècnica artesana de l’stop-motion

- Adaptacions cinematogràfiques: 
del llibre a la pel·lícula

Les malifetes de l’Emil
- Educació emocional: créixer en els 
afectes i les relacions 
- Adaptacions cinematogràfiques: de 
la il·lustració al film animat
- La narració en episodis: un recurs 
narratiu

Al sostre del món
- Perspectiva de gènere: les heroïnes 

a les històries d’aventures
- Coneixement del medi: 

un viatge al Pol Nord
- La funció expressiva del paisatge
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Gordon i Paddy 
- Educació emocional: amistats 
intergeneracionals
- Elements bàsics del gènere de les 
pel·lícules policíaques
- Valors socials i ciutadans: superar 
prejudicis

Amb el suport de: Una iniciativa de:

Festival 
Internacional 

de Cine de Gijón
2018

RECOMANADA A PARTIR DE 5 ANYS

UNA AMISTAT I UN MISTERI PER RESOLDRE

Direcció LINDA HAMBÄCK Guió JANNE VIERTH Basada en una obra d’ULF NILSSON i els dissenys originals de GITTE SPEE Música MARTIN LANDQUIST 
Animació DOCKHUS ANIMATION Direcció d’Art OLA LARSSON Cap d’Animació ELINOR BERGMAN 

Producció LINDA HAMBÄCK i LINA JONSSON Productora LEE FILM

Amb el suport de: Una iniciativa de:

RECOMANADA A PARTIR DE 6 ANYS
DIRECCIÓ: Edmunds Jansons GUIÓ: Liga Gaisa, Edmunds Jansons DISSENY DE PRODUCCIÓ: Elina Braslina MUNTATGE: Edmunds Jansons, Michal Poddebniak DISSENY 
DE SO: Ģirts Bišs DIRECCIÓ D’ART: Elīna Brasliņa MÚSICA: Krzysztof A. Janczak DIRECCIÓ D’ANIMACIÓ: Mārtiņš Dūmiņš DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ: Ieva Vaickovska 

PRODUCTORA: Atom Art COPRODUCCIÓ: Letko PRODUCCIÓ: Sabine Andersone COPRODUCCIÓ: Jakub Karwowski, Piotr Szczepanowicz AMB EL SUPORT: National 
Film Centre of Latvia, Creative Europe MEDIA, Polish Film Institute

Una història

contra la
original

gentrificació

CHIFF 
Children’s 

Film Festival
 Suècia

2019 

16è 
Festival 

de Sevilla
2019 

El meu 
primer festival

Barcelona
2019 

BUFF 
International 
Film Festival

 Austràlia
2019 

Jacob, Mimi i els gossos del barri
- Introducció a les problemàtiques de 

l’urbanisme: la gentrificació
- El poder de l’activisme col·lectiu

- La tradició de les faules 
protagonitzades per animals

Ocells de pas
- Infantesa i discapacitat: una mirada 
sense prejudicis
- Elements narratius dels contes 
iniciàtics
- Compromís social: la lluita contra les 
injustícies

Amb el suport: Una iniciativa de:

Recomanada a partir de 8 anys

PREMI GIRALDILLO 2016 GRAN PREMI 2016

EUROPEAN CHILDREN
FILM ASSOCIATION

PREMI INTERNACIONAL 
DEL JURAT 2015

FIFEM

PREMI DEL 
PÚBLIC 2015

MON PREMIER FESTIVAL

PREMI DEL 
JURAT 2015

CHICAGO INTERNATIONAL

GRAN PREMI 2016
NEW YORK CHILDREN’S 

FILM ASSOCIATION

SenSible, rebel i Solidària

Mitjançant:

Amb el suport: Una iniciativa de: Mitjançant:

Phantom Boy
- Els recursos narratius del cinema 

policíac i de superherois
- La representació de la malaltia

- Música i cinema: l’ús de la banda 
sonora

Binti
- Sensibilització de la vulneració de 
drets de les persones migrades 
- El potencial expressiu i creatiu de les 
xarxes socials
- Relacions afectives: la importància 
dels vincles afectius dins i fora de la 

Amb el suport: 

Una iniciativa de:

Hi col.labora: 

Direcció: 
Václav Vorlícek

País: 
Txecoslovàquia

Any: 
1973

Direcció de producció:
Barrandov Films i DEFA

Argument i guió: 
Václav Vorlícek

Fotografia:
Josef Illik

Música: 
Karol Svoboda

Durada: 
85 minuts

Recuperació  
de la primera  
pel·lícula  

infantil doblada  
al català

"Una Ventafocs alegre, decidida i valenta: una 
versió ben diferent del clàssic conte de fades."

La Ventafocs 
- L’adaptació d’un conte clàssic: el 

recorregut dels contes de fades  
- Perspectiva de gènere: rols femenins 

protagonistes no normatius 
- La història del doblatge en català 
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El material pedagògic permet al professorat enfocar la dinamització de la pel·lícula amb l’alumnat, 
els seus principals valors i la seva vinculació amb el currículum escolar. 
La proposta d’activitats està pensada per fomententar la creativitat artística, la recerca i la inves-
tigació, el debat en grup i la reflexió. El dossier inclou material extra, com cançons, un glossari, 
dibuixos, fotogrames de la pel·lícula, etc. 
 
Aquí es pot descarregar un dossier pedagògic de mostra.

5

MATERIAL PEDAGÒGIC

https://www.dropbox.com/s/20mygz4v269ltn0/Dossier%20pedag%C3%B2gic%20Molly%20Monstre.pdf?dl=0

