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Direcció: L. Hambäck
País: Suècia, Noruega, Dinamarca.
Any: 2021
Duració: 75 minuts
Sinopsi: No hi ha res que la Jana desitgi més que una mare. Els seus 8 anys de vida els
ha viscut a l’orfenat La Ginesta. Un dia, un Volvo Amazon atrotinat, apareix de la
llunyania i en surt una goril·la que tria la Jana per viure amb ella. La Jana marxa amb la
goril·la i ben aviat s’adonen que tenen més coses en comú del què pensaven. Però
malauradament, tot just quan comencen a sentir-se bé juntes, el Tord, del govern
municipal, apareix i les amenaça de tornar la Jana a l’orfenat.

Fitxa tècnica1.



 
2. Valors que es treballen

La pel·lícula pretén traslladar la importància d'estar obert/a a noves aventures, a
estar predisposat/ada a aprofitar el moment. Una  manera lúdica de fomentar el
coneixement de l'altre i respectar les vides diverses. 

L'estima i la cura de les persones que t'envolten, a través de l'ODS 3 "Salut i
Benestar"; així com el respecte pels altres en tant que sóm diferents però iguals, a
les famílies diverses, al conjunt de cultures i a l'equitat de gènere, valors recollits a
través de l'ODS 5 "Igualtat de gènere" i l'ODS 16 "Pau, Justícia i Institucions Sòlides". 



Objectiu: Conèixer altres cultures a través de les seves receptes.
Material: Connexió a Internet.

El propi de cada recepta
 

Des de Cienmón Xic us proposem indagar països a través de la seva cuina. Aquí us
deixem algunes propostes.

 
 

3. Activitats
Receptari del Món Family-Art

Objectiu: Parlar de la vostra família i persones
estimades.

Material: Paper (aconsellem DINA1), colors.
 

Coneixes la teva família? Has preguntat mai on van viure i
crèixer els vostres àvis i àvies? Cóm va ser el teu naixement?

Consideres algun amic o amiga part de la teva família? 
 

Aprofiteu els moments en família per parlar de la
vostra, i per retratar-la entre tots i totes en un full

DiNA1. I si feu un arbre genealògic? O potser un dibuix
figuratiu? O abstracte? Poseu imaginació!



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

A conèixer la nostra família.

A actuar respectar la diversitat pel que fa a les famílies i les cultures.

A reflexionar sobre possibles persones que considerem família, i per
què és així?

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.


