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L’ESPERIT DEL BOSC 
 

FITXA TÈCNICA 
 
Títol original_Espíritu del bosque 
País_Espanya 
Any_2008 
Director_David Rubín 
Gènere_animació 
Durada_90 min 
 
 
 

 
SINOPSI 
 
Un poderós home de negocis pretén construir una carretera i la malèvola senyora 
d’Abondo veu la seva oportunitat per acabar amb el bosc, amb els diners que això 
suposa pel seu compte corrent. Per evitar-ho, els talps Furi i Linda, acompanyats del 
talp de ciutat Cebot, del ratolí Piorno, un grup de gats i dues divertides mosques, fan 
tot el possible per salvar als arbres. Però només hi ha quelcom que espanta a la 
senyora d’Abondo: els fantasmes. Així que decideixen fer-li creure que tant la seva 
casa com el bosc estan encantats donant “vida” a l’Esperit del Bosc. 
 
 
PERSONATGES 
 
Furi: el talp líder del grup d’animals que s’uneixen per aconseguir que no talin els 
arbres. És el que més implicat està en la causa. Gran defensor de la naturalesa i 
dels seus amics.  
Linda: talp que acompanya sempre a en Furi i lluita per tal de que els arbres no 
siguin talats i els animals que hi viuen s’hi puguin quedar. El menyspreu que sent per 
en Cebot sembla que va canviant al llarg de la història.   
Cebot: el talp de ciutat més intel·ligent del bosc, el qual aconsegueix  vèncer els 
seus temors i fer nous amics. 
Gats: units amb qui podrien ser les seves preses per aconseguir un fi comú; que els 
arbres es quedin on son.  
Mosques Hu-Hu i Ho-Ho: dues divertides mosques les quals també participen en 
aquesta missió tan ecologista. 
Piorno: la rateta que acompanya sempre als talps i ajuda a fer creure que el bosc 
està encantat. 
Carballo: l’arbre més savi de tots i amb els millors consells que qualsevol pot donar. 
Sra. Abondo: la malèvola protagonista la qual actua només pensant en benefici 
propi; en aquest cas una fortuna de diners. No té en compte ni a res ni a ningú; però 
s’emporta un bon escarment pel seu mal comportament. 
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ACTIVITATS 
 
 

1. S’hi t’haguessis trobat en la situació d’en Furi, que és el que haguessis fet tu? 
Oblidar-te del tema, o per el contrari, implicar-te com ho fa ell? 

 
 
 
 

2. Davant d’una situació d’estrès com la que viuen les mosques Hu-Hu i Ho-Ho a 
la panxa del gat, quina creus que és la reacció més idònia? Creus que s’ha 
d’actuar ràpidament, o per el contrari respirar profundament i pensar en la 
solució més adequada? Per què? 

 
 
 
 

3. Si tinguessis un nou company o companya de classe com en Cebot, creus 
que actuaries com en Furi, acceptant-lo i donant-li una oportunitat; o com la 
Linda, dient-li coses poc agradables i deixant-lo de costat? Per què? 

 
 
 
 

4. Podries esmentar un mínim de quatre solucions de protegir la naturalesa? 
Després s’hauran de posar en comú amb els altres companys i companyes i 
elaborar una llista comú.  

 

-  

-  

-  

-  

 

5. Quins creus que són els beneficis dels arbres pels éssers humans i pel 
planeta? En la pel·lícula en Carballo dóna algunes raons de perquè la mare 
naturalesa ha creat als arbres; en recordes cap? 
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6. A casa recicles? A continuació, retalla els següents objectes, escriu el teu 
nom darrere i aboca’ls al contenidor adequat que el/la professor/a et 
proporcionarà.  
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7. Aquest arbre necessita que el ‘vesteixin’ de Nadal. 

A casa teva també en decores un? I que fas amb ell un cop passen les 
festes? El llences? No creus que hi hauria alguna solució millor? Pensa-la i 
proposa-la a casa aquest Nadal.  
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GUIA PER AL PROFESSOR 
 
 

• Suggeriments previs al visionat de la pel·lícula: 

- Veure el tràiler i comentar si algú ha vist la pel·lícula, de què creuen que 
va, què els suggereix... 

http://www.youtube.com/watch?v=64TR45Hbm0E 

- Es podria anar a la sala d’ordinadors i veure els següents enllaços que 
tracten sobre el medi natural (també es podria fer després del visionat de 
la pel·lícula i havent realitzat la guia): 

· El joc d’en Doll: 

http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htm 

· El capità enciam: 

http://video.google.es/videoplay?docid=6616925825599435250&ei=bKD4
SrywEIOm-AaH17zNAg&q=capit%C3%A0+enciam&hl=es# 

- Demanar que per al dia de la realització de la guia portin o bé dibuixos 
d’arbres, boscos... o imatges reals de paisatges amb arbres, etc. 

- Tenir present que per a una de les activitats de la guia es necessitaran 
tres recipients (escombraries, capsetes...). I portar impreses les tres 
imatges dels contenidors i les dues frases de la pel·lícula. 

- També es necessitaran colors, celo o xinxetes i tisores.  

 

Abans de començar... 
 
Aquesta guia està pensada per a realitzar durant una hora de classe, encara que 
sempre, si es té temps, es pot allargar per tal que la reflexió sigui més profunda.  
 
Amb aquesta guia, les àrees de coneixement curricular que es treballen són; l’àrea 
de llengua, l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural, l’àrea d’educació 
artística i l’àrea d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.  
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Activitat 1 
En aquesta activitat es pretén que l’alumne es posicioni i doni la seva opinió 
respecte el grau d’implicació que tindria davant d’un problema que el pot o no 
implicar. 
 
El que es busca és que l’alumne desenvolupi un pensament autònom, crític i 
sensible davant de situacions injustes i assoleixi el major grau possible de 
responsabilitat i autonomia. 
 
En el cas concret de la pel·lícula, on el problema té a veure amb la tala dels arbres, 
es miraria que l’alumne adoptés una posició de sensibilitat davant la naturalesa, 
pensant que algunes de les actuacions dels humans no es fan ni tenint en compte a 
la natura ni adoptant una actitud sostenible. 
 
El temps destinat per a aquesta pregunta seria de 5 minuts; es miraria de posar en 
comú les diferents opinions. 
 
Activitat 2 
El que es pretén amb aquesta pregunta és fer reflexionar a l’alumne sobre la seva 
actuació davant d’una situació d’estrès, de nervis. 
 
Molts cops els nois i noies actuen per impuls, però cal que aprenguin a no actuar en 
calent, sinó que pensin en possibles solucions i actuïn de la manera més correcta i 
pensant també en els altres. 
 
Cal que l’alumne comenci a desenvolupar mecanismes d’autoregulació de les 
pròpies emocions i de la pròpia conducta en les relacions personals i de grup, 
mostrant actituds empàtiques, solidàries i constructives. 
 
El temps destinat per a aquesta pregunta seria de 5 minuts; es miraria de posar en 
comú les diferents opinions. 
 
Activitat 3 
Amb aquesta pregunta es pretén que l’alumne desenvolupi una actitud favorable en 
la superació dels prejudicis i contrària a la violència i als comportaments 
discriminatoris. 
 
Cadascú és diferent, especial... però tots som iguals davant la llei o els drets 
humans; tothom es mereix el mateix tracte i no ser tractat amb discriminació.  
 
Cal que l’alumne comenci a rebutjar les situacions d’injustícia, ja sigui per gènere, 
origen, creences, etc. i sensibilitzar-se davant dels més desafavorits. Cal 
desenvolupar sentiments d’empatia, posar-se en el lloc de l’altre, per comprendre’l 
millor i adoptar actituds que garanteixin el respecte i la convivència amb els altres. 
 
El temps destinat per a aquesta pregunta seria de 5 minuts; es miraria de posar en 
comú les diferents opinions. 
 



 
Guia didàctica: L’esperit del bosc 

8 
 
 
Joan Batllori, 21 – 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 666 18 59 – cinebaix@cinebaix.com – www.cinebaix.com 

 

Associació
CineBaix
Associació
CineBaix

Activitat 4 
En aquesta pregunta cal que per parelles es pensi en quatre solucions diferents per 
a protegir la naturalesa. Un cop fet això, cada parella anirà dient el que té apuntat i 
es farà un llistat a la pissarra. Després, estaria bé que s’apuntés tot en un full i es 
fessin fotocopies per tal de que cada alumne en tingués una; de manera que s’ho 
poguessin mirar de tant en tant per donar un cop de mà a la naturalesa. 
 
Possibles respostes:  
 

- Desconnectar el televisor, ràdio, llums, aparells electrònics... que no 
estiguis utilitzant en aquell moment. 

- Aprofitar la llum natural. 

- Dutxar-te en comptes de banyar-te. 

- Utilitzar el transport públic, la bicicleta o anar caminant. 

- Plantar arbres. 

- Reciclar. 

- No deixar brossa al terra quan vas d’excursió. 

- ... 

Cal que l’alumne comenci a introduir-se en el medi natural, en l’entorn i la seva 
conservació; conèixer algunes mesures que estiguin al seu abast per a la protecció 
del medi ambient. Han de començar a distingir entre les accions correctes i 
incorrectes per a l’equilibri i conservació de la naturalesa. 
 
El temps destinat per a aquesta pregunta i posada en comú seria de 10 minuts. 
 
Activitat 5 
Amb les respostes d’aquestes preguntes, el que es pretén és que l’alumne prengui 
consciència de la importància dels arbres i vegi la necessitat de col·laborar per a un 
món més sostenible.  
 
Aquesta activitat es realitzaria en parelles. 
 
La primera part de l’activitat es pot respondre amb el que s’ha estudiat a classe, com 
per exemple: 
 

- Donar fruits tant per a animals com per a humans. 

- Servir de refugi per a alguns animals. 

- Produir oxigen. 
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- Purificar l’aire. 

- Donar ombra.  

- Evitar inundacions. 

- ... 

I per a la segona part, on en Carballo ens diu les raons de la mare naturalesa per 
haver creat els arbres, les respostes són les següents: 
 

- Embellir el paisatge. 

- Anunciar les estacions de l’any. 

- Ser els pulmons del món. 

- Donar ombra. 

- Donar refugi. 

Un cop cada parella hagi escrit les seves respostes, estaria bé que es posessin en 
comú i fins i tot es podria elaborar una llista adjuntant dibuixos i imatges d’arbres, 
paisatges, boscos... (que ja s’haurien demanat prèviament) i penjar-ho a classe;  
 
El temps destinat per a aquesta pregunta i posada en comú seria de 10 minuts. 
 
Activitat 6 
Amb aquesta activitat el que es vol aconseguir és que l’alumne s’acostumi (si es que 
no ho fa ja a casa) a reciclar. 
 
El fet de posar el nom darrere de cada dibuix és per a poder fer una correcció 
després i ensenyar a qui s’hagi equivocat on ha de llençar l’objecte. 
 
Per a aquesta activitat es necessitarien tres recipients (poden ser perfectament tres 
escombraries) i enganxar-hi a cada una un dels fulls que s’adjunten amb els 
diferents contenidors de reciclatge. 
 
Quan els/les nens/es s’aixequin per anar a ‘reciclar’ cal procurar mantenir un ordre 
per tal de que no es copiïn els uns als altres; així l’activitat serà més productiva. 
 
El temps destinat per a aquesta activitat seria de 10 minuts. 
 
Activitat 7 
Aprofitant que s’aproxima el Nadal, i que estem tractant un tema bastant ecologista; 
es proposa que es pinti el dibuix de l’arbre decorant-lo de Nadal. Això sí, amb el 
missatge incorporat de no fer l’arbre per simple consumisme i tradició, sinó que un 
cop hagin passat les festes, una possibilitat per aprofitar l’arbre és tornar-lo a plantar.  
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Els dibuixos es podrien penjar a classe durant les festes per fer més ambient 
nadalenc i que l’alumnat pogués sentir-se orgullós veient el seu dibuix exposat.  
 
El temps destinat per a aquesta activitat seria de 15 minuts, que és el temps que 
quedaria; però si s’ha anat just de temps es pot proposar pintar l’arbre a casa o bé 
fer-ho en un altre moment. 
 
 
Per conclure... 
 
Amb el visionat de L’esperit del bosc i la realització d’aquesta guia; el que s’ha volgut 
intentar és aproximar el món de la naturalesa als més petits; que assumeixin 
comportaments responsables vers el medi ambient i que contribueixin a la 
sostenibilitat. 
 
El missatge ecologista és ben clar; ara només cal que es conscienciïn, i amb l’ajut de 
mestres i pares s’eduqui a la canalla amb valors mediambientals; però no només 
aquests, sinó també amb valors d’amistat i solidaritat; com s’ha pogut veure a la 
pel·lícula. 
 
A continuació s’adjunten dues frases importants de la pel·lícula; la primera d’en 
Carballo i la segon d’en Cebot. Estaria bé penjar-les a classe com a recordatori del 
dia d’avui. 
 
També s’adjunten els cartells per l’activitat del reciclatge.  
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L'home sempre busca el 
camí més curt sense 

importar-li que sigui el que 
més mal fa a la naturalesa 
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Per un amic es fa el 
que sigui i mai 

podem abandonar-lo 
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