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Preparem la pel·lícula “Història d’una gavina i del gat que li 

va ensenyar a volar” 

 

• Algú ha vist aquesta pel·lícula abans? Amb qui? Teniu 

bon record de la pel·lícula? 

Sí, el Joan amb la seva mare i l’Àlex amb els seus pares. Tots 
dos tenen bon record de la pel·lícula i no els fa res tornar-la a 
veure. Recorden, sobretot, el vaixell que vessa petroli al mar: 
una gran taca negra que es va estenent pel mar.  
 
• Pensem el títol. De què deu anar la pel·lícula?  

Apareixen diferents hipòtesis, de primer relacionades amb un 
gat màgic o amb un conte màgic que acaba solucionant els 
problemes d’una gavina. 
Els sorprèn la segona part del títol. Per què diu que també és 
la història d’un gat que va ensenyar a volar una gavina? Un gat 
pot ensenyar a volar una gavina? I per què no pot volar la 
gavina? Té algun problema? No té ales? No sap volar una 
gavina? 
 
• Donem pistes sobre l’argument de la pel·lícula. 

S’involucren i ajuden molt els dos nens que ja la coneixien. 
Pactem que no es revela cap secret, només s’explica l’inici 
perquè comencem a donar significat al títol: 

- És la història d’una gavina jove. És la seva primera 
migració i pondrà el seu primer ou quan arribi al lloc 
on va. 

- Coneix altres gavines durant el viatge i es fa amiga 
d’elles, sobretot d’una gavina mascle que ha fet altres 
vegades aquell viatge. 

- Troben un banc d’arengs i els proven. A la gavina jove 
li agraden molt i continuen pescant. 

- Mentrestant un vaixell té un accident i comença a 
perdre petroli, que s’escampa ràpidament pel mar 
mentre la gavina continua pescant peixos. 
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- La gavina jove no sap què és el petroli i les plomes li 
queden tacades. La gavina més gran li diu que es 
netegi.  

- La gavina jove queda contaminada pel petroli. Intenta 
volar però va perdent forces.  

- Arriba a casa d’un gat en una ciutat i li demana ajuda. 
 

• Amb aquestes pistes comencen a fer noves hipòtesis sobre 
la segona part del títol i també sobre com un gat pot 
ensenyar a volar un ocell. 

 
• Comencem a centrar el tema de la pel·lícula que anirem a 

veure. Si diu que és la història d’una gavina i del gat que li 
va ensenyar a volar deu voler dir que la gavina necessitava 
aprendre alguna cosa que no sabia i que hi havia un gat que 
la podia ajudar a aconseguir-ho. Surt el concepte de família 
i la comparació amb ells mateixos i elles mateixes. Tot i que 
ho havien explicat a 1r, tornem a explicar-nos qui és la 
nostra família i amb qui vivim. Alguns se’n recordaven que 
ho havíem parlat el curs passat i d’altres, no. Com que hi ha 
dos alumnes nous al grup, quedem que ens ho expliquem i 
així sabem més coses de nosaltres.  

- Amb qui vius a casa? Qui és la teva família? 

Cadascú explica la seva família. No apareix cap dificultat 
per explicar-la (si hi ha pares separats, si hi ha germans 
de noves parelles, si hi ha dues mares, si hi ha dos 
pares...). 
- Qui us cuida? Per què us cuiden? 

Fan referència amb facilitat a qui té cura d’ells i ho 
estenen a d’altres familiars, fins i tot als mestres.  
- Per què tenen cura de vosaltres? Què fan per dir 

que us cuiden? 

• Ens cuiden els pares perquè sinó, qui ho faria? No ens 
cuidaria ningú, perquè jo no sé fer el meu menjar (David) 

• Em porten a l’escola perquè estudiï (Alba Ramos) 
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• Em donen de menjar, em porten al col·le... (Nacho) 
• Jo sé que m’estimen, em donen de menjar i de beure, em 

porten a escola... (Manu) 
• Em compren roba... i em dutxen... perquè necessitem una 

casa per viure (Aina) 
• Al carrer sense els pares ens podríem perdre i no sabríem 

tornar (Úrsula) 
• Hi ha homes dolents al carrer i per això ells (els pares) 

vigilen (Guillem) 
• Ens cuiden perquè no tinguem fred o si tenim gana o si hi ha 

algun perill... (Brian) 
• Et fan aprendre i també et donen el que vols, el que 

necessites... Moltes coses per viure saludablement. 
(Ferran) 

• Sense els pares no hauríem nascut... (Unai) 
• La mama m’ensenya a sumar i a restar (Guillem) 
• La mare m’ajuda també a dutxar-me sola (Alba R.) 
• A mi la mare m’ajuda a vestir-me i el pare em va ensenyar a 

menjar (explica el que ha sentit explicar a casa) (Paula) 
• La mare m’ajudava a menjar. Ho recordo.  
     Ho recordes? No, ho he vist en un vídeo que tenim, que   
     menjava i també llepava el terra... (Joan) 
• A mi el pare em va ensenyar a caminar. Ara s’està per mi 

quan em dutxo. I la mare m’ajuda a fer els deures (Àlex) 
• La meva mare em va ensenyar a caminar, ho he vist en 

fotos. I ara m’ajuda en els deures. El pare em va ensenyar a 
pessigar i m’ajuda en els deures (Unai) 
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