
BONS DOCUMENTALS AMBIENTALS 
PER NENES I NENS

SERIE “BÈSTIES”
SERIE DOCUMENTAL SOBRE LA FAUNA MÉS REPRESENTATIVA DE 

CATALUNYA)
Al seu moment TV3 va editar una gran serie sobre la fauna més representativa 
de les nostres contrades. Dels seus capítols recomanem, sobre tot, els dedicats 
a la serp i a la granota, de gran qualitat argumental i molt adients per fomentar 
el naturalisme entre la mainada.
Dirigits als alumnes de cicle mitjà i superior.

MICROCOSMOS
(UN DOCUMETAL SOBRE ELS INVERTEBRATS TERRESTRES)

Es tracta d’un documental que recull el que passa durant tot un dia des de que 
surt el Sol fins que es pon. Però sempre arran de terra, arran del sotabosc d’un 
paisatge mediterrani. D’aquesta manera els insectes, filmats en primer pla, són 
els veritables protagonistes d’aquest film. 
Es pot veure sencer, o per parts. 
És molt adient per documentar els alumnes que hagin fet captura d’insectes al  
pati de l’escola, o que hagin de muntar un terrari.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior. 



NÒMADES DEL VENT
(GAUDINT DE LA BELLESA DE LA NATURA EN ESTAT PUR)

Es tracta d'un grandiós documental rodat pel mateix equip de Microcosmos, i 
que recull les millors imatges mundials d'aus en migració, filmades en temps 
real  i  en  moviment  al  seu  costat  mateix.  Les  imatges  també  inclouen  els 
paisatges que contemplen les aus durant  les seves migracions per  tots  els 
continents del món.
Igual que Microcosmos, aquest documental tampoc inclou diàlegs, per la qual 
cosa es pot veure per parts si resulta feixuc.
Dirigida a alumnes de cicle superior. 

  

 

 



BONES PEL·LÍCULES AMBIENTALS 
PER NENES I NENS

L’ÓS
(REFLEXIONEM SOBRE L’EXTINCIÓ DE LES ESPÈCIES)

Es tracta d’un film ambientat a les Muntanyes Rocalloses dels USA i en l’època 
del “Far West”. Només hi surten dos protagonistes humans i dos protagonistes 
animals: un os petit i un d'adult. 
Els humans son dos caçadors d’ossos bruns. Els protagonistes animals són 
dos ossos bruns que fugen d’aquests caçadors fins no poder evitar l’encontre 
final.
És un gran film que reflexa clarament el  dilema entre protegir  o explotar  la 
natura. 
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior. 

ENTRE LLOPS
(CONVIVINT AMB ELS ANIMALS QUE EN DIEM “SALVATGES”) 

Es comenta el film als alumnes alhora que el veuen. Es basa en la història real 
d’en Marcos, un nen andalús de 7 anys que es veu obligat a sobreviure entre 
llops  en  ser  abandonat  pels  seus  propis  pares  durant  els  anys  50,  unes 
víctimes més desesperades del caciquisme andalús. 
Un pastor  de  cabres solitari  l’ensenyarà,  abans de morir,  totes  les arts  per 
poder  sobreviure enmig de la natura,  i  també el  respecte i  l’afecte per uns 
animals que acabaran sent els seus únics i els seus veritables companys vitals. 
Als 19 anys Marcos és “caçat” per la Guàrdia Civil. 
Vestit  amb pells, ple de cicatrius i amb els peus endurits, és retornat a una 
“civilització” que ell  sempre la trobarà més cruel i  injusta que la natura d’on 
l’han “rescatat”.Ideal per a perdre la por a la fauna, per aprendre les tècniques 
bàsiques de supervivència en la natura i, sobre tot, per valorar la felicitat que es 
pot assolir amb una vida senzilla i austera, ben lluny del consumisme desbocat.
Dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior. 



WALL-E
(DIBUIXOS ANIMATS SOBRE COM LA HUMANITAT PATEIX UN GRAN 

COL·LAPSE AMBIENTAL)
Es tracta d’un film de dibuixos animats imaginant que la humanitat hagués de 
fugir  del  planeta  Terra  per  sobreviure,  durant  700  anys,  en  una  nau. 
Mentrestant la Terra es recuperaria dels estralls del canvi climàtic quan no hi  
resta quasi cap rastre de vida. Així fins que la vida vegetal es recuperi, i els 
mateixos humans puguin retornar.
El  protagonista,  un  robot  que s’ha quedat  abandonat  a  la  Terra,  encara es 
dedica a reciclar  les deixalles sòlides que hi  han quedat  apilonades per  tot 
arreu. 
Film  editat  per  “Pixar  Studios”  a  partir  d’un  guió  força  intel·ligent,  va  ser 
demonitzat per govern de George Bush.
Dirigida a alumnes de cicle superior. 



ALLIBEREU A WILLY
(FENT-NOS AMIC I ALLIBERANT UNA ORCA EMPRESSONADA)

Un dels millors films infantils que hagin fet mai, compta amb una bona història i 
amb  un  gran  guió,  on  es  barregen  molt  bé  les  dues  històries:  les  d'un 
adolescent adoptat que no ha parat d'anar d'una família a una altra i la d'una 
orca separada de la seva família quan era petita per servir d'atracció en un parc 
d'atraccions. La complicitat del noi arriba al punt de tramar l'alliberament del 
cetaci quan s'assabenta de que corre un perill real de ser sacrificat per cobrar 
poder una assegurança.
Dirigida a alumnes de cicle mitjà i superior. 

GORIL·LES EN LA BOIRA
(HI HA GENT QUE DEFENSA LA SUPERVIVÈNCIA DELS NOSTRES 

PARENTS PRIMATS)
Aquest film narra l'experiència de l'antropòloga Dian Fossey la qual va dedicar 
els millors anys de la seva vida a estudiar i  a conviure amb els goril·les de 
muntanya, una espècie amenaçada, i que viu tan sols a Rwanda, Àfrica.
Fins que fou assassinada per persones contràries a la causa de la seva lluita.
Molt ben interpretada i dirigida potser és una pel·lícula que necessita que la 
comentem mentre la veiem per assegurar-nos de que sigui ben entesa.
Dirigida a alumnes de cicle superior. 



BALLANT AMB ELS LLOPS
(SOBRE ELS CONFLICTES ENTRE LA “CIVILITZACIÓ BLANCA” I ELS 

NADIUS NORDAMERICANS)
Un gran film que recull els primers moments del xoc entre les cultures índies de 
caçadors  i  recol·lectors  amb  l'arribada  de  l'home  blanc  i  de  la  seva  fam 
insaciable de territori,  recursos i  minerals...  La pel·lícula relata prou bé com 
veuen els indis que una onada destructiva impacta sobre la seva cultura, una 
cultura que sempre havia estat molt respectuosa amb l'entorn natural. Molt ben 
recollides les tradicions dels indis lakotes i molt ben interpretada per tots els 
seus actors.
Tot i així es fa una mica llarga i es recomana veure-la per parts i amb un adult  
que comenti  educativament els seus continguts.
Dirigida a alumnes de cicle superior.


