
 

 

 

 

Des del servei d’Educació us recomanem aquests 10 curtmetratges. Segur que agradaran molt 

als vostres fills. 

 

10 curtmetratges per a infants 

Avui dia els infants se senten molt atrets per les noves tecnologies. Podem aprofitar aquest 

interès per presentar-los recursos que siguin educatius i lúdics.  

Els curtmetratges són molt útils per treballar valors fonamentals com ara l’amistat, la solidaritat, 

la resolució de conflictes, la motivació, la tolerància, la confiança, etc. La visualització d’aquests 

curts pot servir d’excusa per estirar el fil i mantenir un intercanvi d’impressions amb els vostres 

fills sobre les diverses temàtiques que tracten. 

PIPER 

El protagonista d’aquest curtmetratge és un ocellet que ha de vèncer les seves pors. Es tracta 
d’un curt molt útil per ensenyar als infants a superar els obstacles i les pors. 

MARIZA 

És un curtmetratge que permet reflexionar sobre la importància de la motivació per aconseguir 
les coses. El protagonitzen un pescador i el seu ase. 

POPS 

Els protagonistes d’aquest curtmetratge són dos pops que viuen enamorats en una piscina d’un 
restaurant costaner de Grècia. El curt posa de manifest que som capaços de fer-ho tot per 
amor. 

CUERDAS 

Cuerdas narra una tendra història d’amistat entre un nen i una nena molt especials. Dona una 
lliçó d’humanitat i amistat inoblidable. 

DIA I NIT 

Aquest curtmetratge permet reflexionar sobre el fet que no s’ha de rebutjar el que 
desconeixem. Els protagonistes són dos fantasmes molt simpàtics. 

LA LLUNA 

La Lluna és un curtmetratge que explica la història de tres generacions: l’avi, el pare i el fill. Es 
tracta d’un curt molt útil per treballar amb els infants la importància de ser qui som i de buscar la 
nostra pròpia identitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=_LmAcfO9lyg
https://www.youtube.com/watch?v=56qOs08XUUk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4INwx_tmTKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9s0r8JWQtE4
https://www.youtube.com/watch?v=vfzx5wO9b18&t=239s


 
 

 

ÉS QÜESTIÓ D’ACTITUD 

Els protagonistes d’aquest curtmetratge són un noi i una noia que viuen la vida de manera molt 
diferent. Aquest curt ens permet reflexionar sobre com l’actitud i la confiança ens obren el camí 
en el nostre dia a dia. 

RUNAWAY 

La protagonista del curtmetratge és una nevera molt entranyable. La visualització d’aquest curt 
ens permetrà treballar el valor de l’amistat. 

LA CURTA HISTÒRIA D’UNA GUINEU I UN RATOLÍ 

En aquest curtmetratge apareixen els valors de l’amistat, la solidaritat i la cooperació. Els 
protagonistes d’aquest curtmetratge són una guineu solitària i un ratolí. 

L’HOME ORQUESTRA 

Aquest curt narra una història que succeeix a Itàlia on un home orquestra sempre toca en la 
mateixa plaça. El curtmetratge demostra que a vegades som molt competitius i per aconseguir 
els nostres propòsits podem ferir a altres persones. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM
https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s&t=229s
https://www.youtube.com/watch?v=01GY7zYN-ps

