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Sinopsi
En una terra màgica i llunyana, en un petit poble situat entre  
verds prats, hi viu sense preocupacions un ramat d’ovelles. Però 
la seva afable vida s’interromp de sobte quan un ramat de llops 
estableix el seu campament al barranc que hi ha a prop. D’acord 
amb les antigues tradicions, el líder del grup, en Magra, anuncia 
que el seu futur successor ha de demostrar el seu dret a liderar 
desbancant els seus rivals. Quan el poderós i sanguinari Ragear 
fa un pas endavant, l’únic llop prou valent per desafiar-lo és en 
Gris, el favorit del grup, però que sempre fica la pota. Per tal 
d’arribar a ser un líder i recuperar l’amor de la Bianca, en Gris 
va cap al bosc, on descobreix un campament de conills gitanos. 
L’endevina conill Mami li dona una màgica “poció de la transmu-
tació” que el transformarà... en una ovella!

Títol original: Volki i ovtsy. Direcció: Maxim Volkov, Andrey Galat. Guió: 
Cyrus Voris, Ethan Reiff, Neil Landa. Gènere: Animació, Comèdia. País: Rús-
sia. Música: Alexandre Lessertisseur. Durada: 78 minuts. Distribuïdora: Eu-
ropean Dreams Factory. Qualificació per edats: Apta per a tots els públics.

L’animació 3D
Com es creen els nostres dibuixos animats prefe-
rits? Amb diferents tècniques d’animació per crear 
la il·lusió del moviment. Hi ha moltes tècniques, 
com l’animació tradicional en 2D, el 3D o l’stop-mo-
tion. Actualment hi ha cada vegada més pel·lícules 
animades en 3D, per la facilitat per treballar amb 
aquesta tècnica. Quines d’aquestes no estan en 3D?
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Maxim Volkov, 2016

edebé

El que necessitava era canviar        
per dins
“Estic cansada d’esperar un miracle que et faci canviar”, 
diu la Bianca a en Grey. En Magra i la Bianca volen que en 
Grey maduri per liderar el ramat i només ho aconseguirà 
quan es posi en la pell dels altres i sigui capaç de sacrifi-
car-se per ells: “Ser ovella m’ha permès veure amb clare-
dat”. En realitat no li feia falta cap poció màgica, només 
canviar “per dins”, fent-se madur i responsable. A més 
de créixer en alçada o canviar de pentinat, les persones 
també podem canviar “per dins”. Posa’n un exemple: 
_________________________________________
_________________________________________

Ovelles enmig de llops
A la Bíblia hi ha algunes històries sobre ovelles, ramats i 
llops. Una de les paràboles més importants de Jesús és 
la de l’ovella perduda. Llegeix-la a Lc 15, 4-7. Quan Jesús 
envia els deixebles a anunciar el Regne de Déu els fa un 
advertiment: Completa’l llegint Mt 10, 16.
Us envio com a ovejas enmig de lobos.   Sigueu astuts 
com  serpientes   i innocents com palomas.                

SEUS: Albacete, Alcalá d’Henares, Astúries, Àvila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Calahorra-Logronyo, Canàries, Cartagena, Còrdova, Còria-
Càceres, Getafe, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Lleó, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Mallorca, Menorca, Ourense, Oriola-Alacant, Palència, 
Pamplona-Tudela, Salamanca, Sant Sebastià, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Solsona, 
Tarragona, Terrassa, Toledo, Tortosa, Tui-Vigo, Urgell, València, Valladolid, Vic, Vitòria, Zamora, Saragossa.

COL·LABOREN:

Conèixer Jesús ens canvia el cor, la mentalitat i la 
manera d’actuar.

Si deixem que morin, serem com ells, 
molt pitjor
A la pel·lícula es prenen decisions arriscades que supo-
sen un sacrifici, però es fan per amor als altres. Els ve-
ritables amics s’ajuden passi el que passi, fins i tot en 
situacions difícils. Quina et sembla la més difícil?

    En Moz ajuda en Grey a rescatar la Shia per amor a la 
Lyra.
    En Grey avisa el ramat de l’atac dels llops i els ajuda 
a defensar-se, tot i que perd l’oportunitat d’aconseguir la 
rosada del pi roig que el pot transformar un altre cop en 
llop i tornar al seu ramat amb la Bianca.
     En Grey i la Shia convencen les ovelles per alliberar els 
llops, tot i que les poden atacar després.

http://www.pastoraldejuventud.es/
semanadecineespiritual/

«  Fes tu el mateix»

PAPA FRANCESC

http://sheepandwolvesmovie.com/for-fun/serps - ovelles - coloms - llops

 Pinta el dibuix.

ORGANITZA:
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Ordena la història de l’1 al 9.

Inventa un final diferent per a la his-
tòria i comparteix-lo amb els com-
panys. ____________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

La nostra força està en el que 
som tots junts
Davant el segrest de la Shia i el perill de l’atac dels 
llops, les ovelles responen amb desànim: “Som ove-
lles, no hi ha res que puguem fer”. Només es plante-
gen la fugida per sobreviure. Tanmateix, en Grey les 
anima a treballar units per lluitar contra qualsevol 
amenaça. Escriu dos exemples de situacions en 
què has aconseguit alguna cosa gràcies al treball 
en equip.

  __________________________________
  __________________________________

Mentides arriscades
Alguns personatges diuen alguna 
mentida, fins i tot diverses vegades. 
Dialoguem: Qui són? Per què mentei-
xen? Qui se’n penedeix i demana perdó?

Personatges i valors
Tria un o dos valors per a cadascú:
1.GREY:
2.BIANCA:
3.RAGEAR:
4.SHIA:
5.MOZ:
6.LYRA:
Valent, Bo, Intel·ligent, Bromista, Mal-
vat, Responsable, Mentider, Egoista, 
Manaire, Generós, Violent...

Frases per dialogar
Qui les diu? Per què?
_________: En Magra ja està vell i 
aviat acabaré amb les seves lleis per a 
febles.
_________: No estàs preparat per li-
derar aquest ramat ni per al matrimoni. 
Quan creixeràs!
_________: Tu mai tindràs en compte 
l’interès del ramat.
_________: Ser ovella m’ha permès 
veure-hi amb claredat.

Totes les vides              
són sagrades
En Magra és el líder del grup, però s’ha 
de retirar i per això cal triar un nou lí-
der. En Magra els ha transmès els ense-
nyaments dels seus avantpassats i vol 
que el nou líder els respecti. Un dels  
ensenyaments més importants és que 
totes les vides són sagrades, per això 
no han d’acabar amb totes les ovelles i 
només han de menjar allò que necessi-
tin. En Grey ha après la lliçó i per això 
no deixarà morir els llops: “Els hem 
d’ajudar, ovelles o llops, tota vida és 
sagrada”.
Posa un exemple en el qual no es res-
pecti la vida de les persones i un altre 
en el cas dels animals. Comparteix-lo 
amb els companys.

Nosaltres no cacem per esport. No-
més ho fem per poder sobreviure. Totes 
les vides són sagrades.
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