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Fitxa tècnica1.Direcció: Àlex Colls
País: França; Any: 2019
Duració: 61 minuts
Sinopsi: En un entorn natural d’aigua i de boscos, deu animalons de diferents espècies neixen, creixen,
s’observen i s’empaiten. A l’aigua, un lluç de riu molt menut vol ser gegant, una jove libèl·lula vol aprendre a
lluitar i una salamandra té moltes ganes de sortir de l’aigua per descobrir un altre món. A la riba del riu, un
castor desitja construir el món a la seva manera mentre que un bitó vol arribar fins a la lluna volant. A dalt
dels arbres, un mussol aixeca el vol i es creua amb un ratpenat a qui li agrada molt la música. Quan per fi
clareja, uns cabussons emplomallats ballen, un blauet cerca el seu lloc sota el sol i una tortuga viu
meravellada per aquest món tan agitat, manté la calma i desafia el pas del temps. Els nostres deu aventurers
admiren la bellesa d’aquest món i se senten afortunats de ser-hi. I tots ells, davant de la natura que els
envolta exclamen: Bon dia, món!
Bon dia, món! és un passeig per la naturalesa molt ben documentat que ens apropa a una fauna i una flora de
paper, que alhora és molt realista. La natura ens acompanya i amb ella coneixem els éssers vius que hi
habiten mentre ens ensenya a respectar tot allò que ens envolta. Amb aquesta observació de l’entorn tan
agradable també aprenem sobre nosaltres i l’aventura de crèixer.



 

2. Valors que es treballen
En paraules dela directora de la pel·lícula, aquesta obra treballa entorn els següents valors: 

"La grandesa de la natura! A la vora de l’aigua, on fa milions d’anys va aparèixer la vida per primer
cop al nostre planeta, hi neix un petit lluç de riu. L’acompanyem mentre descobreix el món i la
riquesa i la bellesa que l’envolten. Anirà trobant criatures microscòpiques i tota mena d’insectes,
ocells i animals mamífers que, com tots nosaltres, neixen, s’estimen i es perpetuen. Fer-se gran
també és canviar la manera de veure el món. Tots aquests animalons segueixen el curs de la
vida a la vora de l’aigua envoltada de vegetació. El paisatge canvia amb el pas de les estacions,
l’alternança de la nit i el dia i per l’efecte del sol i de la pluja. En aquest món, a vegades els més
febles són els més forts i a vegades aquests són els més febles, perquè en aquesta gran
aventura que és la vida, no sempre guanyen els més forts. Cada criatura viu una experiència
diferent i a través de les seves passions i el seu caràcter veiem una visió diferent, divertida i
poètica del món. Una visió coral d’un món molt divers i, alhora, compartida per tothom. A
mesura que es van fent grans, cada animaló descobreix les seves capacitats i els seus somnis
evolucionen. Què han de menjar o qui els pot menjar són coses que s’aprenen de seguida, però
també hi ha molts altres factors que regeixen la vida, com ara la simbiosi, l’adaptació, la
metamorfosi, etc. Les aventures i les trobades d’aquests animals mostren els vincles que
s’estableixen entre els diferents éssers vius. Ningú està sol en aquest món, tots estem
relacionats els uns amb els altres. Els dubtes, les preguntes i els diferents punts de vista ofereixen
una visió complementària i construeixen un món complex i fascinant: el nostre. Les mirades de
sorpresa i entusiasme de tots els animals de Bon dia, món! ens fan redescobrir una natura que
pensàvem que ja coneixíem. Ens conviden a tornar a fer-nos la pregunta universal: qui soc jo
entre tots els altres? [...]"
Anne-Lise Koehler i Eric Serre

L'estima i el respecte per la natuura, la fauna i la flora que en ella hi resideix, a través de l’ODS 14
"Vida submarina" i l'ODS 15 "Vida d'ecosistemes terrestres".



Objectiu: Treballar el propi coneixement i la relació amb els i les
altres persones.

Material: conexió a Internet.
 

Com bé diu el text de dalt: "Les [...] trobades d’aquests animals mostren els
vincles que s’estableixen entre els diferents éssers vius. Ningú està sol en

aquest món, tots estem relacionats [...] Bon dia, món! ens fan
redescobrir una natura que pensàvem que ja coneixíem. Ens conviden a
tornar a fer-nos la pregunta universal: qui soc jo entre tots els altres?

[...]"
 

Aprofiteu una trobada familiar calmada, escolteu la cançó "Qui
sóc jo". No estem sols i soles, llavors qui ets tu? Com és la teva
relació amb les altres persones? I amb la natura?

3. Activitats
Qui sóc jo?

Què podem fer nosaltres?
Objectiu: Tenir cura del nostre entorn proper.

Material: bossa, guants, altres.
 

Un cop que sabem qui sóm i com ens relacionem amb la
natura, creus que ens podem unir per tenir cura d'ella?

No tothom te consciencia de justícia mediambiental, però el
teu exemple pot animar a d'altres persones a fer-ho bé!

 
Des de Cinemón Xic t'animem a tenir-ne cura tot

organitzant sortides familiars i/o grupals per espais
naturals de la nostra ciutat i recollir allò que no es
propi de la natura com són gots, llaunes, plàstics o

altres. 
 

La teva acció farà un gran favor a la fauna i la flora del
lloc!



Un cop probades les activitats, marquem aquelles coses que hem après
4. Què hem après?

A conèixer que tots i totes estem connectades.

A actuar en pro de la natura que ens envolta.

A reflexionar sobre la nostra actitud en relació a la cura de la natura.

Fer d'aquest un món millor és possible. El canvi comença per tu...alça't i posa en
pràctica els teus valors!



“Per aconseguir la pau, cal despullar-se d’alguna cosa, no només de les“Per aconseguir la pau, cal despullar-se d’alguna cosa, no només de les
armes. Potser de privilegis, d’excedents, d’injustícies, d’ambicions,armes. Potser de privilegis, d’excedents, d’injustícies, d’ambicions,

d’afany de protagonisme”d’afany de protagonisme”
Vera Grabe. Antropòloga e Investigadora de l’Observatori per la Pau.Vera Grabe. Antropòloga e Investigadora de l’Observatori per la Pau.


