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1. CICLE DE CINEMA DELs DRETs DELs INFANTs

1.1. Propòsit i enfocament 

Les normatives legals contemplen els drets de protecció, acolli-
ment i reparació de la infància. Si un nen o una nena pateix algun 
maltractament, és objecte d’abusos o es troba en una situació 
de desemparament, les institucions han d’actuar amb celeritat i 
determinació, sempre en benefici de l’infant. També l’acció repa-
radora és fonamental per ajudar-lo a superar qualsevol situació 
abusiva i/o indigna. És prioritari garantir que tots els nens i totes 
les nenes puguin créixer i desenvolupar-se amb plenitud fins al 
moment de valdre’s autònomament.

Sota el títol Barcelona té cura dels infants, aquest curs 2019-20 
el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants (CCDI) de l’Ajuntament 
de Barcelona proposa transmetre elements de confiança als nens 
i les nenes i afavorir que creixin envoltats de respecte i cures. És 
clau comunicar-los la certesa que sempre trobaran una persona 
adulta, un servei i/o una institució que els i les cuidarà i que vet-
llarà per les seves necessitats. Amb la mirada posada en aquesta 
importància de la cura, el compromís municipal és assegurar als 
infants tota la protecció i l’atenció necessàries per al seu benestar.

L’edició 2019-20 del CCDI ofereix recursos per abordar a l’aula els 
drets dels infants relacionats amb la  cura i l’autorespecte. L’objec-
tiu és posar en valor la necessitat que tenen de sentir-se sempre 
atesos i cuidats. Ho fem partint de la legislació actual: Declara-
ció Universal dels Drets Humans, Convenció sobre els Drets de 
l’Infant, Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles-
cència, i Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona.

En el cas de cicle mitjà, hem triat la pel·lícula Volant en llibertat. 
En perdre la mare en un accident, l’Amy se n’ha d’anar a viure 
amb el seu pare, a qui gairebé no coneix i que viu en una casa 
envoltada de natura. Un dia la nena descobreix uns ous d’oca 
en un niu abandonat i els cova a casa fins que neixen els pollets, 
que la prenen com a mare. Arribada la tardor i amb l’ajuda del 
seu pare, l’Amy se les enginya per ajudar a migrar les cries cap al 
sud. La nena assumeix el rol de cuidadora de les petites oques 
desemparades per acompanyar-les a créixer en plenitud.

El recorregut pedagògic va de l’aula al cinema, del cinema a l’aula 
i de l’aula a la vida quotidiana i a l’entorn dels nens i les nenes. Per 
facilitar-lo, el web disposa dels materials didàctics, les creacions 
de l’alumnat, i la informació sobre les sessions familiars, d’adoles-
cents, i per a entitats socioeducatives i de lleure educatiu.

El Cicle de Cinema dels Drets dels 
Infants (CCDI) és un programa 
educatiu engegat l’any 2000 que 
promou el Departament de Promo-
ció de la Infància de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes 
i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelo-
na, en col·laboració amb l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona.

L’edició 2019-20 del CCDI ofereix 
recursos per treballar a l’aula els 
drets dels infants relacionats amb 
la cura i l’autorespecte.

http://www.cinemadretsinfants.cat


Guia didàctica
Cicle mitjà d’educació primària VOLANT EN LLIBERTAT

Carroll Ballard

4Cicle de Cinema dels 
Drets dels Infants //TORNAR A L’ÍNDEX

1.
 C

IC
LE

 D
E 

CI
N

EM
A

 D
EL

s 
D

RE
Ts

 D
EL

s 
IN

FA
N

Ts

1. Competència social i ciutadana.

2. Competència d’autonomia, 
iniciativa personal i emprenedoria.

3. Competència d’aprendre  
a aprendre.

4. Competència digital.

5. Competència comunicativa lin-
güística i audiovisual.

6. Competència artística i cultural.

1.2. Competències bàsiques i relacions 
curriculars

1. Competència social i ciutadana

- Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de 
l’entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i hu-
manitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
- Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a 
l’ús sostenible de l’entorn.
- Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.
- Identificació de les manifestacions culturals com a eines de co-
hesió social, i reconeixement dels drets i deures de la ciutadania.
- Foment del pensament autònom, l’actuació de forma coherent, 
la convivència i la responsabilitat ciutadana en un món global.

2. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

- Consolidació de l’autoconeixement, l’autoestima i la capacitat 
d’autocrítica mitjançant el desplegament de diverses activitats.
- Expressió de sensacions i emocions personals.
- Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, 
així com per la construcció de respostes coherents.
- Identificació i justificació d’hàbits de higiene, de descans, 
d’exercici físic i l’alimentació variada i equilibrada per a una vida 
saludable. 
- Reconeixement de situacions que poden comportar risc.

3. Competència d’aprendre a aprendre

- Foment del treball en grup mostrant una actitud de cooperació 
i participació responsable, acceptant les idees i aportacions dels i 
les altres amb respecte i tolerància. 
- Promoció de la participació activa en els diàlegs o debats, apor-
tant i defensant idees pròpies amb arguments raonats.
-  Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i  
de les diferents etapes personals. Ús de tècniques de registre  
i representació de la història pròpia i del passat familiar proper.
- Participació en la creació i interpretació de situacions que supo-
sin comunicació corporal.

4. Competència digital

- Desplegament de cert domini dels dispositius digitals i les se-
ves funcions bàsiques d’acord amb les tasques a realitzar.
- Utilització de diverses fonts i entorns digitals de forma individu-
al o col·laborativa.
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Ts 5. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

- Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narra-
ció i de relats audiovisuals adequats a l’edat.
- Exploració i diàleg entorn al que les imatges, les produccions 
audiovisuals i els objectes poden explicar del món i de nosaltres 
mateixos.
- Capacitat d’expressió, interpretació i comunicació mitjançant 
processos creatius amb diferents suports i formats.
- Elaboració de missages creatius i crítics mitjançant associacions 
d’imatges, i d’imatges i sons. Possibiltat d’associació amb textos 
escrits. 
- Sentit crític davant tot tipus de produccions audiovisuals.

6. Competència artística i cultural

- Aproximació al paper social i cultural de les exposicions cultu-
rals i d’art, del cinema, del teatre i dels mitjans de comunicació 
(publicitat, premsa, Internet) i de les produccions audiovisuals.
- Elaboració de propostes artístiques a resultes de la percepció 
sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les 
emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats 
dels materials, i avançant amb confiança i amb satisfacció en el 
procés de producció.
- Curiositat i gaudi vers la caracterització de personatges, el 
disseny i la creació d’imatges i relats utilitzant recursos, materials,  
tècniques i procediments diversos.
- Consciència del propi aprenentatge en els processos de la pro-
ducció, creació i interpretació artística.
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1. Dret dels infants a ser els primers a rebre atenció, protecció i 
socors en situacions de desemparament.

2. Dret dels infants a ser acompanyats d’una figura cuidadora 
que asseguri el seu ple desenvolupament, en especial si viuen 
una situació de vulnerabilitat.

3. Dret dels infants a la cura i l’afecte que els garanteixin el benestar.

1.4. Marc legal relacionat

Declaració dels Drets de l’Infant

Principi 6. L’infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la 
seva personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui 
possible, haurà de créixer a l’emparança i sota la responsabilitat 
de la seva mare i/o el seu pare i, en qualsevol cas, en un ambient 
d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies 
excepcionals, l’infant de tendra edat no serà separat de la seva 
mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura es-
pecial envers els infants sense família o que estiguin mancats de 
mitjans adequats de subsistència.

Principi 8. L’infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota 
circumstància, protecció i socors.

Convenció sobre els Drets de l’Infant

Article 20. 1. Un infant privat temporalment o permanentment 
del seu entorn familiar o quan per al seu interès primordial no es 
pugui permetre que hi romangui, té dret a la protecció i l’ajuda 
especials de l’Estat.
Article 20. 2. Els estats membres, d’acord amb les seves legislaci-
ons nacionals, han d’assegurar una atenció alternativa a aquest 
infant.
Article 20. 3. Aquesta atenció pot comprendre, entre d’altres, 
l’acolliment familiar, la kafala de la llei islàmica, l’adopció o, si fos 
necessari, la col·locació en institucions apropiades per a l’atenció 
de l’infant. En considerar les solucions s’ha de prestar una espe-
cial atenció al fet que és desitjable que l’infant continuï la seva 
educació en el seu propi medi ètnic, religiós, cultural i lingüístic.

Article 39. Els estats membres han de prendre totes les mesures 
adequades per promoure la recuperació física i psicològica, i la 
reinserció social d’un infant víctima de qualsevol forma d’abandó,

1. Dret dels infants a ser els primers 
a rebre atenció, protecció i socors 
en situacions de desemparament.

2. Dret dels infants a ser acompa-
nyats d’una figura cuidadora que 
asseguri el seu ple desenvolupa-
ment, en especial si viuen una 
situació de vulnerabilitat.

3. Dret dels infants a la cura i l’afec-
te que els garanteixin el benestar.

http://amnistiacatalunya.org/edu/pdf/docs/c3-dec-inf.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants.pdf
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o càstig cruel, inhumà o degradant; o conflictes armats. Aquesta 
recuperació i reinserció ha de tenir lloc en un ambient que prote-
geixi la salut, l’autoestima i la dignitat de l’infant.

Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Article 105. Concepte 
1. Es consideren desemparats els infants o els adolescents que es 
troben en una situació de fet en què els manquen els elements 
bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sem-
pre que per a llur protecció efectiva calgui aplicar una mesura 
que impliqui la separació del nucli familiar. 
2. Són situacions de desemparament: 
a) L’abandonament. 
c) Els perjudicis greus al nadó causats per maltractament pre-
natal. A aquests efectes, s’entén per maltractament prenatal la 
manca de cura del propi cos, conscient o inconscient, o la inges-
tió de drogues o substàncies psicotròpiques per part de la dona 
durant el procés de gestació, i també el produït indirectament al 
nadó per la persona que maltracta la dona en procés de gestació. 
d) L’exercici inadequat de les funcions de guarda que comporti 
un perill greu per a l’infant o l’adolescent.
h)  La desatenció física, psíquica o emocional greu o cronificada.

Article 120. Tipologia de les mesures 
1. Les mesures que cal adoptar per resolució motivada, sempre 
tenint en compte l’interès de l’infant o l’adolescent, poden ésser 
les següents: 
a) L’acolliment familiar simple per una persona o una família que 
pugui suplir, temporalment, el nucli familiar natural de l’infant o 
l’adolescent. 
f ) Les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia perso-
nal. 
g) Qualsevol altra mesura de tipus assistencial, educatiu o tera-
pèutic aconsellable, d’acord amb les circumstàncies de l’infant o 
l’adolescent.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
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Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona

CAPÍTOL 3. Equitat i accions positives

Article 22. Infants i adolescents 
Totes les persones menors d’edat tenen dret a tenir condicions 
d’existència que els permetin el seu desenvolupament integral. 
En particular: 
a) Tenen dret a gaudir de la seva família en un marc de responsa-
bilitat i protecció. 
b) Han de tenir garantits els recursos socials per al ple desenvolu-
pament físic, mental, intel·lectual i ètic. 
c) Tenen dret a opinar i a expressar-se. 
f ) Tenen dret a la prevenció i l’atenció davant de situacions de 
discriminació, risc o desemparament.

Article 25. Col·lectius en situació de vulnerabilitat
1. Les persones en situació de diversitat física, psíquica o sen-
sorial, i aquelles amb malalties mentals i cròniques tenen dret a 
serveis públics que considerin la seva realitat en termes d’in-
clusió i adaptació, sense discriminació. Es promourà el dret a 
l’autonomia personal i a la inclusió laboral.
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Legislació autonòmica i local que 
regula els drets dels infants:

1. Catalunya
Llei dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència (íntegra).

2. Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de drets 
i deures de Barcelona (íntegra).

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
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2. LA PEL·LÍCULA

2.1. Fitxa tècnica breu

Títol original: Fly Away Home
Direcció: Carroll Ballard
Guió: Robert Rodat i Vince McKewin
Intèrprets: Anna Paquin, Jeff Daniels, Dana Delany, Terry Kinney, 
Jeremy Ratchford, Holter Graham
País de producció: EUA
Any d’estrena: 1996
Durada: 107 minuts
Llargmetratge basat en una història real
Versió en català

2.2. sinopsi de l’argument

Després de perdre la mare en un accident, l’Amy, de 13 anys, se 
n’ha d’anar a viure amb el seu pare, a qui gairebé no coneix, per-
què es van separar quan ella era molt petita. Això també l’obliga 
a deixar enrere la seva vida Nova Zelanda i anar-se’n cap al Ca-
nadà. El pare és un home força creatiu i un xic bohemi. Es dedica 
a fer d’escultor, inventor i dissenyador d’ultralleugers i viu en una 
casa envoltada de natura. L’Amy no s’hi acaba de trobar del tot a 
gust, amb el dol, l’estranyesa i el canvi de vida dràstic. 

Un dia la nena descobreix uns ous d’oca en un niu abandonat 
i els cova artificialment a casa fins que neixen setze pollets, els 
quals la prenen per la seva mare. L’Amy té cura de les cries i, de 
seguida, les petites oques la segueixen a tot arreu. En veure que 
es van fent grans, el pare suggereix que a la tardor les guiarà 
amb l’ultralleuger a migrar cap al sud i a retrobar-se amb la resta 
abans no faci massa fred. A l’Amy no li sembla bona idea perquè 
no vol separar-se de les oques, però acaba entenent que no pot 
oposar-se als designis de la natura i que ha de permetre la migra-
ció, pel bé de les petites aus.

Amb l’ajuda del germà, d’un amic i de la xicota del pare, es posen 
a treballar en el projecte, però es troben que les oques no volen 
seguir-lo a ell pilotant l’ultralleuger. Aleshores el pare proposa 
construir-ne un altre per a l’Amy, de manera que els dos puguin 
conduir les aus cap a la costa sud de Nord-Amèrica. Gràcies a la 
forta determinació que la caracteritza i també a la participació de 
tot l’entorn familiar, l’Amy aconsegueix guiar les oques fins al seu 
destí, després de superar diversos impediments.

Tràiler (en castellà)

https://youtu.be/vr-h7Iw6yc4
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2.3. Conflictes i personatges en relació als 
valors a treballar

Volant en llibertat mostra un entrellat de relacions entre éssers 
humans i animals, tots ells necessitats de cura. El relat posa en 
evidència com el joc d’atencions és un procés complex d’inter-
canvis recíprocs, de donar-se als altres i de cuidar-se mútuament 
per cobrir les necessitats bàsiques de cadascú, les més biològi-
ques però sobretot les afectives i emocionals. 

Per començar, hi ha l’Amy, la nena de 13 anys protagonista de la 
història. Des de bon principi perd la mare i queda desvalguda, 
donat que els seus progenitors estaven divorciats des de feia 
molt de temps i ella vivia amb la seva mare. Aquesta era can-
tant i viatjava molt però s’enduia la filla de gira i hi estava molt 
pròxima. El fet que tinguessin residència a Nova Zelanda mentre 
el pare (Tom) vivia al Canadà explica que l’Amy pràcticament 
no hagués vist el seu progenitor des de petita i no el conegués. 
Les primeres paraules que ell adreça a la nena quan es veuen a 
l’hospital són: “Sóc el papa”. 

Per tant, l’Amy se sent desemparada havent d’anar a viure a 
l’altra punta del món, amb un home que, malgrat ser el seu pare, 
li resulta un estrany. En un primer moment, ell fins i tot li causa 
antipatia i un cert rebuig. L’Amy no entén el caràcter bohemi 
d’en Tom, el seu desordre vital, la seva poca formalitat, i la seva 
incapacitat emocional per saber-la tractar afectuosament. En 
aquest sentit, el personatge del pare és també una persona feble 
i necessitada, que acabarà rebent la cura emocional que necessi-
ta, de part de la seva filla.

En Tom compleix com pot amb la seva responsabilitat paternal, 
que li cau com una obligació inesperada (i no desitjada), que 
amenaça el seu model de vida anàrquic, centrat en la creació 
d’enginys més o menys estrafolaris, i en la seva obsessió per vo-
lar. L’Amy es troba amb les necessitats quotidianes cobertes (una 
casa, encara que poc hospitalària; menjar, tot i que mal cuinat; i 
una escola, poc atractiva), però alhora desatesa. Li manca quel-
com bàsic: l’atenció afectuosa que un infant necessita i espera 
de pare i mare. Cal dir que la nena tampoc aterra a casa d’en Tom 
amb una actitud gaire simpàtica. Es mostra despectiva amb el ta-
rannà del pare, i fins i tot desdenyosa amb la xicota d’ell, la Susan, 
que mira de ser-li afectuosa des del primer moment.

És evident que l’actitud fins i tot antipàtica de l’Amy és una reac-
ció d’autodefensa inconscient al dolor que l’embarga per la mort 
de la mare. El dol sobtat la fa tancar-se en si mateixa i rebutjar 

Volant en llibertat mostra un entre-

llat de relacions entre éssers hu-

mans i animals, tots ells necessitats 

de cura. El relat posa en evidència 

com el joc d’atencions és un procés 

complex d’intercanvis recíprocs, de 

donar-se als altres i de cuidar-se 

mútuament. 
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LA tot entorn que es presenti com a substitutiu d’una mancança, 
comprensiblement, insubstituïble. L’atzar farà que descobreixi 
l’antídot a aquest dolor en la troballa dels ous d’oca, també aban-
donats. 

El joc de cures recíproques fa que la nena poc a poc trobi repara-
ció a la pèrdua de la mare, i assumeixi el rol matern dels pollets. 
En aquest sentit, és magnífic el simbolisme que troba el director 
quan l’Amy recull els ous i els porta a casa en una armilla del seu 
pare, que té una gran butxaca al davant. La fa servir talment com 
una bossa de mare cangur. Aquesta imatge enllaça de manera 
força elegant amb el passat de la nena als antípodes.

A partir del moment que neixen les oques, la vida canvia per 
a l’Amy. El fet de tenir cura de les cries l’ajuda a oblidar-se de 
les seves mancances i a recuperar una autoestima positiva (no 
defensiva, com tenia al principi). La nena ofereix fins i tot  mos-
tres de fortalesa quan, per exemple, s’enfronta amb el policia 
que vol tallar l’ala d’un dels pollets perquè no pugui volar. També 
expressa brots de maduresa, quan accepta que les cries seguei-
xin el mandat de la natura i emigrin cap al sud en acabar el bon 
temps a Ontàrio. Igualment l’Amy viu episodis de determinació i 
creixement personal quan, finalment, ella mateixa guia les oques 
fins al seu destí hivernal. 

Pel que fa a la relació amb el seu pare, l’apoderament de l’Amy 
capgira també la relació de cura que hi té i permet a en Tom 
superar el seu bloqueig emocional. En aquest sentit és clau 
l’escena de la conversa al dormitori, a mig camí de la travessia 
de migració: la filla li pregunta perquè es va separar de la mare i 
ell li reconeix que va ser un error, i li demana perdó per haver-la 
abandonat durant tants anys.

Les altres protagonistes de la pel·lícula necessitades de cura 
són les oques que surten dels ous. Amb elles, l’Amy viu de ple el 
significat profund d’acompanyar a éssers vius desemparats en 
el camí cap a la supervivència. Els pollets de Volant en llibertat 
necessiten la protecció adulta per sobreviure i tirar endavant, i 
la nena n’assumeix el rol de mare i de cuidadora. Per això ex-
perimenta un fort conflicte quan, tan posada en el paper de 
mare protectora, arriba el moment de deixar que les aus emi-
grin (i l’abandonin). Però l’Amy acaba entenent que no és cap 
caprici, sinó un imperatiu de la natura, imprescindible per a la 
supervivència de les oques que ella ha criat. Llavors, canalitza el 
comprensible disgust d’haver-se’n de separar en l’esforç d’aju-
dar-les a realitzar el seu destí perquè puguin viure en plenitud. 
Com indica el rètol final de la pel·lícula, l’Amy tindrà la gratifica-
ció quan, a la primavera, les aus tornin al seu origen canadenc.

El joc de cures recíproques fa que la 

nena poc a poc trobi reparació a la 

pèrdua de la mare, i assumeixi el rol 

matern dels pollets. En aquest sentit, 

és magnífic el simbolisme que troba 

el director quan l’Amy recull els ous 

i els porta a casa en una armilla del 

seu pare, que té una gran butxaca 

al davant. La fa servir talment com 

una bossa de mare cangur. Aques-

ta imatge enllaça de manera força 

elegant amb el passat de la nena als 

antípodes. 
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2.4. Qüestions a observar per a una millor 
comprensió

La història d’unes oques que segueixen una nena a tot arreu 
pot semblar sortida de la ment fantasiosa d’un guionista de 
Hollywood, però té una base científica. A més, la trama princi-
pal del film, l’acompanyament de la migració de les aus amb 
un ultralleuger, es basa en una història real, si bé tot el joc de 
personatges i subtrames és inventat. La nena, per exemple, no va 
existir en els fets reals, es tracta d’una aportació per afegir tensió 
dramàtica al relat. 

Ara bé, la relació que l’Amy estableix amb les cries és la represen-
tació ficcionada d’una història que podria  haver estat real. És el 
fenomen que l’etologia, la ciència que estudia el comportament 
de les espècies animals en el seu medi natural, defineix com a 
impressió. Així ho explica el policia expert en animals a en Tom, el 
pare, quan observen com els pollets segueixen l’Amy pel camp.

La teoria de la impressió va ser definida per l’etòleg Konrad Lorenz 
(1903-1989) als anys 30 del segle passat. En síntesi, la teoria 
especifica que tota cria nounada necessita establir una relació 
amb un altre ésser viu per poder-se desenvolupar emocional-
ment i socialment, i garantir-se la supervivència. L’objectiu de la 
vinculació entre la cria i el referent que en pren cura és doble: 
sobreviure, i sentir-se segura i cuidada.

En els seus estudis amb oques, Lorenz va observar que les cries 
seguien la mare tot just trencar l’ou; però que, si aquesta no era 
a la vora, les petites aus es vinculaven al primer objecte (ani-
mat o inanimat) que veien. És a dir, les cries estableixen vincles 
afectius amb qualsevol ésser que interactuï amb elles de manera 
sensible. Acostumen a ser prioritàriament les mares, però no és 
imprescindible que sigui sempre amb elles. El propi Lorenz es va 
exposar a unes cries d’oca acabades de sortir de l’ou i va veure 
com era acceptat, seguit i cridat com si fos el seu progenitor. 

Aquest etòleg austríac també va descobrir que la vinculació és 
irreversible: davant d’una tria posterior, els animals impressionats 
s’inclinen abans per éssers de l’espècie adoptada que pels de la 
pròpia. Per tant, el vincle afectiu pot arribar a esborrar les dife-
rències entre els éssers vius d’espècies diverses. 

Aquest patró de comportament de la impressió es produeix, amb 
variants, en les diferents espècies animals, la humana inclosa. De 
fet, l’etologia també estudia l’espècie humana, en íntima relació 
amb la psicologia i actualment amb la neurobiologia.
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LA Aquesta trama principal de Volant en llibertat que gira al voltant 
de la teoria de la impressió està basada en fets reals. Jeff Daniels 
interpreta a la pel·lícula el paper de l’escultor, inventor i pioner 
de vols amb ultralleugers al Canadà, William Lishman (1939-
2017).

Fill d’una biòloga, als anys 80 Lishman va col·laborar amb el 
fotògraf naturalista i director de documentals, William Carrick. 
Aquest el proveïa de cries d’oca, de les quals primer tenia cura, 
després les ensinistrava i finalment feia que el seguissin, en un 
primer moment anant ell amb moto i posteriorment pilotant un 
ultralleuger. Lishman fou la primera persona que va aconseguir 
conduir el vol d’oques amb un ultralleuger. El 1993 va guiar-ne 
un grup en un viatge migratori, des d’Ontàrio fins a les costes de 
Virgínia, tal com reprodueix la pel·lícula.

Aquesta aventura va tenir un impacte mediàtic considerable i va 
portar William Lishman a escriure la seva autobiografia (Father 
Goose: One Man, a Gaggle of Geese, and Their Real Life Incredible 
Journey South, 1993), en la qual es basa el film Volant en llibertat.

William Lishman va fundar l’empresa Operation Migration, des de 
la qual va organitzar multitud de migracions d’oques i de gralles, 
i va descobrir noves rutes de migració.

2.5 Informacions d’interès sobre la pel·lícula

Tant William Lichman com William Carrick van participar en la 
producció del film Volant en llibertat. El primer va aportar els 
seus propis ultralleugers, va assessorar sobre com organitzar els 
vols i va dirigir l’expedició que se suposa que pilota el protago-
nista, interpretat per l’actor Jeff Daniels. D’altra banda, Carrick va 
ser l’encarregat d’oferir l’assessorament científic sobre el vol dels 
ocells, així com de donar indicacions per fer-ne l’enregistrament, 
donada la seva experiència com a fotògraf i cineasta de natura.

El guió introdueix molts elements per afavorir la comercialització 
de la pel·lícula. Per començar, la figura de l’Amy no té res a veure 
amb la filla real de Lishman ni amb dels seus dos fills. Col·locar 
una nena com a protagonista, interpretada per l’actriu Anna Pa-
quin, va servir per dissenyar un film de caràcter familiar i infantil, 
per sobre de tot criteri científic. El protagonisme dels animals ja 
fa preveure que el primer públic destinatari sigui l’infantil.

El film va ser reconegut com a Millor pel·lícula familiar de 1997 
per l’Associació Nord-Americana de Crítics Cinematogràfics, i va 
rebre altres premis similars. També va ser nominat amb l’Òscar a 
la Millor fotografia, per la tasca de Caleb Deschanel.

La trama principal de Volant en 

llibertat que gira al voltant de la 

teoria de la impressió està basada 

en fets reals. Jeff Daniels interpreta 

a la pel·lícula el paper de l’escultor, 

inventor i pioner de vols amb ultra-

lleugers al Canadà, William Lishman 

(1939-2017).
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3. PROPOsTA PEDAgÒgICA

3.1. Plantejament general 

La seqüència didàctica que proposem al voltant de la pel·lícula 
Volant en llibertat es conforma de cinc moments educatius 
complementaris:

1. Activitat prèvia a l’aula (1 hora).
2. Anada al cinema per participar a la sessió de projecció.
3. Activitat de creació a l’aula (entre 1 hora i 6 hores, com a 
màxim).
4. Acció de compartir al web les creacions de cada grup clas-
se.
5. Possibles interaccions de l’alumnat a casa, amb la comuni-
tat educativa i l’entorn.

3.2. Per anar al cinema

Abans d’anar al cinema amb el vostre grup classe, us suggerim 
portar a terme una activitat a l’aula d’una hora de durada. Us 
proposem dos enfocaments per triar el que més us convingui o 
bé idear-ne un altre:

1. Pluja d’idees i debat

L’activitat comença amb una pluja d’idees (15’) sobre les qüesti-
ons clau a treballar amb el film Volant en llibertat. 

En un primer moment, es recomana posar en comú els drets dels 
nens i les nenes que explora la pel·lícula. Tot seguit, pot iniciar-se 
una reflexió conjunta que permeti abordar algunes d’aquestes 
quatre qüestions:

1. Quines necessitats de cura per part de la família tenim a la 
nostra edat?
2. Quines atencions ens fan créixer amb plenitud i sentir-nos bé?
3. Què faríem si ens trobem una cria d’animal desvalguda? 
4. Què significa cuidar a una altra persona o bé a una masco-
ta? Quines diferències hi ha? I similituds?

Totes les aportacions anirà bé recollir-les a la pissarra, almenys 
una de cada alumne o alumna, i procurar organitzar-les temàtica-
ment. Com més odenades estiguin les contribucions, molt millor. 
També és interessant adreçar l’alumnat a parlar-ne abans a casa i 
així venir a classe amb alguna idea sobre els temes plantejats. 

1. Quines necessitats de cura per 
part de la família tenim a la nostra 
edat? 

2. Quines atencions ens fan créixer 
amb plenitud i sentir-nos bé? 

3. Què faríem si ens trobem una 
cria d’animal desvalguda?

4. Què significa cuidar a una altra 
persona o bé a una mascota? Qui-
nes diferències hi ha? I similituds?

http://www.cinemadretsinfants.cat
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En base a les idees recollides, es prepararà un debat amb el grup 
classe subdividit en dos equips prou equilibrats (nens/nenes, 
destresa en l’expressió, seguretat en un mateix o una mateixa, 
etc.). Abans d’encetar el debat, anirà bé decidir conjuntament i 
apuntar a la pissarra quin serà el primer tema a discutir de tot el 
que hagi sortit a la pluja d’idees (10’). 

Per començar, primer farà tres aportacions l’equip 1 i després 
l’equip 2. A partir d’aquí ja s’obrirà el torn de paraules indistinta-
ment i es coordinarà per part del professorat. Per tancar-lo, cada 
equip aportarà alguna cosa que ha après de l’altre equip (20’).

En acabar l’activitat convé fer una reflexió de tancament que es 
troba explicada en el punt 3 d’aquest apartat.

2. Debat i creació d’un joc de rols

L’activitat s’inicia amb una pluja d’idees sobre les concepcions 
prèvies de l’alumnat al voltant d’alguns dels temes centrals de la 
pel·lícula Volant en llibertat:

1. Què vol dir que la família tingui cura de nosaltres? 
2. Què li demanem a l’escola per fer-nos sentir cuidats i cuida-
des?
3. Com ho fem per  cuidar als nostres companys i a les nostres 
companyes de classe? I a les nostres amistats?
4. Com pendríem cura d’un animal desvalgut? I d’una mascota?

S’aconsella anar recollint a la pissarra tot el que surti. Per exem-
ple, va bé que ho faci un alumne o una alumna diferent cada cop 
que s’obri un tema. Cal apuntar almenys una aportació de cada 
alumne/a (10’). Entre tot el que s’hagi recollit i encara amb el 
gran grup, és convenient fer una pausa per reagrupar les aporta-
cions per temes (5’).

Tot seguit, arriba el moment d’organitzar el grup classe en cinc 
o sis equips el més equilibrats i adequats possible per al treball 
conjunt. Cada subgrup tria un dels temes que hagi sortit de la 
pluja d’idees i se centrarà a desenvolupar-lo (10’).
 
Quan cada equip té acordada la temàtica a treballar, el professo-
rat els proposa que ara s’inventin un personatge (un nen o una 
nena) que s’hi trobi immers. Han de fer-ho comptant amb idees 
de tots i totes. Per crear cada personatge del joc de rols, primer 
hauran de definir la seva situació i després establir a quin repte 
s’enfronta. Per exemple: “La Laia és (...) i li agradaria (...) però a 
casa seva (...)”. D’aquesta manera cada subgrup definirà el cas 
d’algú i entre tots dissenyaran un joc de rols (20’).

Després de fer l’activitat escollida 

convé fer una reflexió de tancament. 

Aquesta pot servir per estructurar 

el contingut de l’aportació que farà 

cada grup classe a la sala de cinema. 

Al final de la sessió, el professorat 

pot presentar la sinopsi i el tràiler del 

film Volant en llibertat. 
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1. Què vol dir que la família tingui 
cura de nosaltres?
 
2. Què li demanem a l’escola per 
fer-nos sentir cuidats i cuidades?

3. Com ho fem per  cuidar als 
nostres companys i a les nostres 
companyes de classe? I a les nos-
tres amistats?

4. Com pendríem cura d’un ani-
mal desvalgut? I d’una mascota?

https://youtu.be/vr-h7Iw6yc4
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Després d’haver realitzat l’activitat escollida, convé fer una refle-
xió de tancament. Aquesta pot servir per estructurar el contingut 
de l’aportació que farà cada grup classe a la sala de cinema. Per 
tant, cal seleccionar dos portaveus, preferiblement un nen i una 
nena (10’).

Al final de la sessió, el professorat pot presentar la sinopsi i el 
tràiler del film Volant en llibertat (5’).

L’objectiu tant d’una opció com de l’altra és situar el context de la 
pel·lícula i els drets a treballar, per preparar l’anada al cinema en-
tre tots i totes. Així mateix, és una bona oportunitat per extreure 
els elements clau que, en veu de dos portaveus, cada grup classe 
aportarà a la posada en comú.

3.3. Del cinema a l’aula

Creem històries de tenir cura!!!

Després d’anar a veure el film, proposem portar a terme una acti-
vitat de creació a l’aula que es basa a subdividir el grup classe en 
cinc equips de treball. Poden ser els mateixos de l’activitat prèvia 
si s’ha optat per la segona opció. El punt de partida és que cada 
subgrup triï i tracti algun aspecte dels drets dels infants que han 
sortit reflectits a Volant en llibertat:

1. Dret dels infants a ser els primers a rebre atenció, protecció 
i socors en situacions de desemparament.
2. Dret dels infants a ser acompanyats d’una figura cuidadora 
que asseguri el seu ple desenvolupament, en especial si viuen 
una situació de vulnerabilitat.
3. Dret dels infants a la cura i l’afecte que els garanteixin el 
benestar.

Cada equip pot expressar la defensa del tema escollit mitjançant 
una història inventada que es defineixi amb aportacions de tots i 
totes. En un primer moment es tracta de redactar-la però després 
seria bo que la plasmin en un guió il·lustrat (storyboard) o un 
ràdio-conte. Els guions il·lustrats constarien d’entre 5 i 8 dibuixos 
o fotografies que fins i tot es podrien muntar en un sol docu-
ment de presentació. Els ràdio-contes convindria interpretar-los 
a vàries veus i lliurar cadascun en un arxiu d’àudio per separat.

En cas de l’opció gràfica, si és possible optar per un format digi-
tal, després resultarà més senzill compartir les creacions finals al 
web, però sempre hi ha l’opció d’escanejar-les o fotografiar-les.

L’objectiu tant d’una opció com 

de l’altra és situar el context de la 

pel·lícula i els drets a treballar, per 

preparar l’anada al cinema entre tots 

i totes.

https://youtu.be/vr-h7Iw6yc4
http://www.cinemadretsinfants.cat
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Amb l’elaboració d’aquestes històries inventades en forma de 
guió il·lustrat o ràdio-conte, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de 
treballar de forma creativa els drets dels infants i el film, així com 
aprofundir en el debat generat a l’aula abans d’anar al cinema i 
també a la sala amb les aportacions de totes les escoles.

És possible desenvolupar aquesta activitat en una sola sessió 
d’una hora de classe si prèviament s’organitzen els equips, es tria 
quin aspecte dels drets proposats tracta cadascun i s’orienten 
els temes amb les qüestions sorgides en el visionat del film i les 
posades en comú prèvia i posterior. Aleshores es pot dedicar la 
meitat de la sessió a què els cinc subgrups, en paral·lel, creïn i 
redactin les històries inventades, i l’altra meitat a plasmar cada 
relat en un guió il·lustrat o un ràdio-conte.

Ara bé, si és possible, recomanem que l’activitat de creació a 
l’aula agafi un tractament més transversal al currículum i es 
pugui desplegar en diverses sessions. La durada ideal és entre un 
mínim de tres i un màxim de sis hores lectives. Així es dóna pes 
als drets a treballar i l’anàlisi del film, la reflexió individual i col-
lectiva, l’elaboració i la posada en comú de les creacions en grup, 
i la recollida de les idees que vagin sorgint al llarg del procés.
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DDURADA PROCEDIMENTs CONTINgUTs

1 hora
Creació dels subgrups i distribució de 
tasques. Proposta d’optar pel guió il-

lustrat o el ràdio-conte.

Tria i immersió de cada equip en algun 
aspecte dels drets dels infants a treballar. 

Diferències entre un guió il·lustrat i un 
ràdio-conte.

1 hora

Treball per equips. 
Reflexió per crear un punt de vista comú 
sobre algun aspecte dels drets que sur-

ten reflectits al film.

Pluja d’idees i presa de decisions per trobar 
un consens i inventar una història

conjunta. Redacció d’una sinopsi del relat 
per part de cada subgrup.

1 a 2 hores
Treball per equips per concebre i elabo-

rar cada un dels guions il·lustrats o bé 
dels ràdio-contes.

Definició de tot l’argument (vinyetes o dià-
legs) de cada història en funció del suport 

expressiu escollit. 
Creació dels esbossos de cada guió il-

lustrat o primers assajos dels ràdio-contes.

1 a 2 hores

Es pot fer servir un programa informàtic 
per organitzar la seqüència del guió 
il·lustrat. Per gravar el ràdio-conte, es 

poden utilitzar diferents suports, convè 
tenir un arxiu d’àudio per a cada peça. 

En el cas del guió il·lustrat, realitzar de 5 a 
8 dibuixos o fotografies que conformin la 
història. En el cas del ràdio-conte, darrers 
assajos d’interpretació dels guions i enre-

gistrament d’un equip darrere l’altre.

*Aquesta activitat es pot fer en una sola sessió, però es proposa un desplegament més minuciós per aprofun-
dir en els drets a treballar a l’aula. 
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3.4. De l’aula al món

Un cop realitzada l’activitat de creació a l’aula i enviats els resul-
tats per publicar-los al web del Cicle de Cinema dels Drets dels 
Infants, us suggerim alguna petita acció per portar a terme en 
col·laboració amb les famílies del vostre alumnat. L’objectiu és 
connectar els aprenentatges i l’experiència viscuda amb la vida 
quotidiana i la immersió en l’entorn.

1. Cercar i després portar a classe fotografies o il·lustracions 
de situacions de protecció, atenció i cura per aconseguir el 
benestar de tots els infants d’arreu de la ciutat de Barcelona.
2. Aportar un parell d’idees comentades a casa sobre aspectes 
clau a l’hora de tenir cura de nens i nenes de la vostra edat.
3. Compartir a l’aula contes de la biblioteca de casa amb relats 
vinculats a la temàtica Barcelona té cura dels infants.

Si és possible, us aconsellem que visiteu amb l’alumnat l’apartat 
Creacions escolars del web i proposeu a les famílies entrar-hi.

3.5. Recull de creacions escolars

Un cop finalitzada l’activitat creativa a l’aula, cada grup classe 
ens farà arribar les creacions dels seus subgrups de treball per 
email, Dropbox, WeTransfer o similar. Així anirem organitzant els 
resultats aportats per part de cada escola i els compartirem al  
web del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants. 

Des de l’apartat Creacions escolars, podreu accedir tant als vos-
tres treballs de creació com als de la resta d’escoles participants, 
que estaran organitzats per nivells educatius.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a 
teleduca@teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.

3.6. Qüestionari d’avaluació per al professorat

Quan ja hàgiu portat a terme amb l’alumnat totes les passes de 
la seqüència didàctica plantejada, us enviarem per correu elec-
trònic un qüestionari d’avaluació que podreu omplir directament 
en línia. Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a teleduca@
teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.

Us agraïm la vostra col·laboració en acompanyar el treball refle-
xiu i creatiu dels drets dels infants als centres escolars i esperem 
les vostres aportacions per anar millorant any rere any.
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1. Cercar i després portar a classe 
fotografies o il·lustracions de situ-
acions de protecció, atenció i cura 
per aconseguir el benestar de tots 
els infants d’arreu de la ciutat de 
Barcelona.

2. Aportar un parell d’idees comen-
tades a casa sobre aspectes clau a 
l’hora de tenir cura de nens i nenes 
de la vostra edat.

3. Compartir a l’aula contes de la 
biblioteca de casa relacionats amb 
la temàtica Barcelona té cura dels 
infants.

http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat/creacions-escolars/
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat/creacions-escolars/
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4. MATERIAL COMPLEMENTARI

4.1. Enllaços d’interès

- Web del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
- Web d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona

Textos legislatius al web de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona (lectura fàcil):

- Declaració Universal dels Drets Humans
- Convenció sobre els Drets de l’Infant
- Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona

Altres:  

- Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i a l’adolescència

- Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
- Ciutat Cuidadora
- Operation Migration 2014 – Outdoor Wisconsin (en anglès)
- Article titulat La impronta
- Viquipèdia sobre Konrad Lorenz
- Wikipedia sobre la etología
- La impronta: Konrad Lorenz. Fragment d’un documental de 

National Geographic
- Konrad Lorenz: el padre de la etología y de los patitos (fragment)
- Lorenz, el padre de los gansos. Episodi 24 de la sèrie Érase una 

vez... Los inventores

4.2. Bibliografia i filmografia

Bibliografia

- Deacon, A. (2012). Coco i Piu. Barcelona: Ekaré
- Hermes, P. (1997). Volando libre. Barcelona: Plaza & Janés
- Pennypacker, S. (2010). La nena dels pardals. Barcelona: Joventut
- Stead, P. i E. (2011). Un día diferente para el señor Amos. Ciudad 

de México: Océano Travesía

Filmografia

- Entrelobos. Gerardo Olivares (dir.). Espanya, 2010
- Le petit garçon et l’oie des neiges. Gayle Thomas (dir.). Canadà, 

1984
- Nómadas del viento. Jacques Perrin, Michel Debats i Jacques 

Cluzaud (dir.). França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Suïssa. 2001

Cicle de Cinema dels Drets dels Infants: 
http://www.cinemadretsinfants.cat

http://www.cinemadretsinfants.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Declaraci%C3%B3%20Universal%20dels%20Drets%20Humans%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/convenciodretsinfant_lecturafacil.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.%20Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona%20Lectura%20F%C3%A0cil.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222-C.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/inici
https://youtu.be/DL_be6zCMpw
https://depsicologia.com/la-impronta/
https://es.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
https://www.dailymotion.com/video/xeqms0
https://youtu.be/T-0Pub1ma4U
https://youtu.be/d8l_BEjWXts
https://youtu.be/jDriL5CUmjU
https://youtu.be/H1hBZ1BS3C0
https://youtu.be/967bHHryc2w
http://www.cinemadretsinfants.cat

