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Floquet de Neu. El goril·la blanc és una 
pel·lícula molt especial per al públic infan-
til. El protagonista és un dels personat-
ges més estimats per moltes generacions 
de nens i nenes: el goril·la albí Floquet 
de Neu, que va viure al Zoo de Barcelo-
na durant gairebé 40 anys i va esdevenir 
un dels símbols de la ciutat. La pel·lícula, 
més enllà de la gran aventura que viuen 
els protagonistes en diversos racons de la 
ciutat, conté un profund missatge sobre el 

respecte i la tolerància cap a la diferència. 
La història s’explica a través d’una fórmula 
cinematogràfica molt atractiva: la combi-
nació d’imatge real amb animació en 3D.

La pel·lícula serveix com a eina per treba-
llar diversos temes, des de l’esmentat res-
pecte envers la diferència fins al cinema 
d’animació, passant per l’aprofundiment 
en la figura de Floquet de Neu i la seva 
espècie, en risc d’extinció: els goril·les. 
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El material didàctic de la pel·lícula s’adreça a l’alumnat del nivell de P5 d’educació infan-
til i de primer i segon d’educació primària. Els continguts que s’hi treballen són fàcilment 
adaptables al currículum acadèmic dels centres educatius. Alguns dels objectius a treballar 
són: 

A .  O b j e c t i u S  p e D A G ò G i c S 

• Considerar la diferència entre els éssers humans com a valor positiu i no pas 
com a factor de discriminació.

• Descobrir la figura de Floquet de Neu, l’únic exemplar de goril·la albí conegut 
fins ara, que va viure durant trenta-set anys al Zoo de Barcelona.

• Aprendre el que significa que una espècie estigui en risc d’extinció, estudiant 
el cas dels goril·les. 

• Conèixer alguns espais emblemàtics de la ciutat de Barcelona.

• Aprofundir en la diferència entre medi urbà i medi rural, i estudiar el medi on 
viu l’alumnat. 

• Endinsar-se en el procés de producció del cinema d’animació, especialment en 
la integració de la imatge real amb els dibuixos animats. 

• Aprendre algunes paraules d’ús quotidià relacionades amb el budisme, a tra-
vés de les expressions que utilitza el panda Ailur. 
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El Floquet de Neu, l’únic goril·la blanc del món, arri-
ba al Zoo de Barcelona. El seu color fa que acapari 
totes les mirades dels visitants, però també provoca 
el rebuig dels seus nous companys goril·les que no 
l’accepten com a un dels seus. 

Quan el Floquet descobreix que la famosa Bruixa del 
Nord està de pas per la ciutat, decideix anar a buscar-
la per a que el converteixi en un goril·la normal i co-
rrent. 

Però el que no sap el Floquet és que fora l’espera el 
Luc de Sac, un malastruc malvat que vol capturar-lo 
perquè només el cor d’un goril·la blanc pot acabar amb 
la seva mala sort.

Per fer-li front, el Floquet de Neu no estarà sol. El pan-
da vermell Ailur i la petita Paula seran els seus amics 
inseparables en aquesta fantàstica aventura.
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D .  G u i A  p e D A G ò G i c A i  A c t i v i tAt S

1. L’AVENTURA DE SER DIFERENT

El respecte cap a la diferència és el tema central de la 
pel·lícula. Floquet de Neu no és respectat per la resta 
de goril·les, i és per això que vol canviar el color del 
seu pèl. Finalment, s’adona que no hi ha cap problema 
en el fet de ser diferent i decideix viure d’acord amb 
les seves particularitats. Ser diferent es presenta a la 
pel·lícula com un valor positiu i no pas com un factor 
de discriminació; són Kiddo i, sobretot, Ron, els que 
aprenen al llarg de la pel·lícula que no és motiu per 
discriminar ningú el fet que no sigui igual que ells. 

Floquet de Neu té una particularitat física, l’albinisme, 
que el fa ser notòriament diferent de la resta de 
goril·les. Però tots els personatges de la pel·lícula són 
diferents a la seva manera, tenen particularitats que 
els fan ser especials. A Leo no li agrada jugar a fut-
bol a l’hora del pati, prefereix llegir. A Ron, tot i ser 
un goril·la, no li agraden els plàtans. Ailur no és un 
panda vermell com qualsevol altre, sinó que practica 
el budisme i, a més, vol ser una pantera. Ser una nena 
a qui no li agrada jugar a nines als anys 60, com és 

el cas de la Paula, també és una característica que 
la fa sentir diferent de la resta de nenes de la seva 
edat. Tots els personatges tenen trets que els fan ser 
únics; el missatge de la pel·lícula consisteix a celebrar 
aquesta diversitat com un tret positiu. Si ens posem 
a pensar, tots i totes som diferents de les persones 
que ens envolten. La pel·lícula és un punt de partida 
molt interessant per treballar aquest concepte a l’aula: 
podem proposar l’exercici que els alumnes comentin 
entre si els trets que els fan ser diferents (la manera 
de vestir, els gustos, les aficions, l’aspecte físic, etc.) 
per comprovar que són els mateixos elements que els 
fan ser especials. 

La dictadura de la uniformitat és una realitat molt dura 
entre els infants; hi ha certs codis psicològics i de com-
portament que funcionen com una imposició si no es 
vol ser una excepció i guanyar-se l’expulsió del grup. 
La pel·lícula pot servir de base per treballar la “norma-
lització de la diferència”, el respecte a qualsevol opció, 
encara que estigui allunyada de l’opció majoritària. 
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El Floquet és un goril.la molt especial. Què és el que més t’agrada d’ell?

Ha arribat un animal nou al Zoo de Barcelona. No el podem veure, ja 
que encara és dins d’una caixa, només sabem que és una femella. Com serà 

la nova companya del Floquet? Inventa’t qui t’agradaria que fos i dibuixa-
la! Fes servir la teva imaginació, si el Floquet és un goril.la blanc la nova 
companya també pot ser igual d’especial. 

L ’ a v e n t u r a  d e  s e r  d i f e r e n t
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Relaciona amb fletxes cada personatge amb l’objecte que creus que més li 
agrada.

Paula

Leo

Kiddo

L ’ a v e n t u r a  d e  s e r  d i f e r e n t
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Relaciona amb fletxes cada personatge amb l’objecte que creus que més li 
agrada.
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Leo

Kiddo

L ’ a v e n t u r a  d e  s e r  d i f e r e n t
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Floquet de Neu era un goril·la que va viure al Zoo de 
Barcelona durant 37 anys, des del 1966 fins al 2003, 
any que va morir. Va ser el primer goril·la albí cone-
gut fins a dia d’avui, un tret que el va convertir en un 
dels goril·les més famosos del món. El seu pèl blanc 
va comportar que fos objecte d’estudi per la comunitat 
científica internacional i motiu d’atracció per a totes les 
persones que visitaven Barcelona. El va descobrir en 
una selva del país africà de Guinea Equatorial el pri-
matòleg català Jordi Sabater i Pi, que treballava a la 
zona fent estudis científics sobre les cultures autòcto-
nes i les espècies animals locals. 

Història de Floquet de neu 
Floquet de Neu va ser 
capturat l’any 1966 a 
la selva de Nko, a 
Guinea Equatorial. 
Uns camperols de la 
zona van matar uns 
goril·les perquè es 
menjaven els cultius 
de plàtans i cafè, i es 
van trobar una cria 
de goril·la ben aga-
fada a la seva mare. 
Tenia un tret que el 
feia molt especial: 
el seu pèl blanc. Un 

dels camperols va percebre que aquesta característica 
podria fer que el vengués a molt bon preu, i va decidir 
emportar-se’l. Li va posar el nom de Nfumu-Ngui, que 
vol dir “goril·la blanc” en llengua fang. 

El camperol va vendre el petit goril·la al científic català 
Jordi Sabater i Pi, que es trobava a la zona fent uns estu-
dis sobre els animals locals al Centre d’Experimentació 
Zoològica d’Ikunde, fundat per l’Ajuntament de Barce-
lona. Va pagar-ne 15.000 pessetes, uns 90 euros. I 

va decidir portar-lo al Zoo de Barcelona, pel seu valor 
científic però també perquè li hagués estat molt difícil 
sobreviure a la selva a causa de l’albinisme i les dificul-
tats físiques que aquest tret li suposaven (problemes 
de visió, hipersensibilitat a la pell, etc.).

Floquet va 
arribar a Bar-
celona l’1 de 
novembre de 
1966. Primer 
es va allotjar a 
casa del veteri-
nari del Zoo de 
Barcelona Ro-
man Luera, per 
tal d’adaptar-se 
gradualment al 
nou medi. Un 
cop el procés d’adaptació va ser satisfactori, van tras-
lladar el goril·la al Zoo de Barcelona. Quan va arribar 
encara no se’l coneixia com a Floquet de Neu. Va ser 
la prestigiosa revista National Geographic la que el va 
batejar, amb un reportatge que va publicar el 1967 ti-
tulat Snowflake, the world’s first white gorilla. El nom 
va arrelar de tal manera que se’l va acabar anomenant 
així: Floquet de Neu. 

El goril·la va esdevenir un reclam mundial per a la ciu-
tat de Barcelona. Tothom volia conèixer aquella cria-
tura única al món. Floquet de Neu es va convertir en 
un dels símbols de la ciutat durant tota la seva vida, 
juntament amb altres emblemes de Barcelona com la 
Sagrada Família o el Parc Güell. Milers de turistes, 
però també la ciutadania barcelonina, anaven al Zoo 
a contemplar aquell goril·la tan especial. La seva foto 
s’estampava en postals, pòsters, se’n feien peluixos, 
ninots, clauers... Era tot un ambaixador de la ciutat, i 
un ésser estimat sobretot pels nens i nenes. Va morir 
quan tenia 40 anys, el 2003, a causa d’un càncer de 

2. CONEIXEM FLOQUET DE NEU 
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pell. La seva mort va crear una gran commoció a Bar-
celona, però també a la resta d’Espanya, i la notícia es 
va publicar a tots els mitjans estatals. 

La família de Floquet de neu 

Els avantpassats de Floquet eren de Guinea Equato-
rial, del país on el van recollir. Però al Zoo de Barce-
lona va formar la seva pròpia família. Una família molt 
gran, ja que va tenir 21 filles i fills i 7 nétes i néts. Tot i 
l’interès de la comunitat científica que algun exemplar 
de la seva descendència n’heretés l’albinisme, això no 
va ser possible, i cap goril·la de la seva família no va 
tenir la pell blanca. Això és perquè les femelles amb 
qui es va aparellar no tenien el gen de l’albinisme. Es 
va preveure que potser algun membre de la segona 

generació (néts i nétes) ho podria heretar, però tampoc 
no va ser així. 

Aquest és l’arbre genealògic de Floquet de Neu, on es 
poden veure tots els membres de la seva família. Al-
guns d’aquests exemplars viuen al Zoo de Barcelona 
i d’altres han estat cedits a altres parcs del món. Una 
curiositat: la seva femella preferida des que va arribar 
al Zoo va ser una goril·la anomenada Ndengue, amb 
qui va tenir dues cries. A la pel·lícula s’ha conservat 
aquest nom per al personatge de l’amiga de Floquet, 
com a homenatge. 

el zoo
Floquet de Neu va viure bona part de la seva vida al 
Zoo de Barcelona. Un zoo és un recinte on viuen ani-

mals dins de parcel·les ben delimitades, amb 
l’objectiu de ser contemplats pel públic, però 
també de ser criats i estudiats per la comunitat 
científica. 

En l’època anterior a la cultura de masses, el 
zoo tenia un objectiu molt concret: reunir en un 
únic espai la riquesa animal d’arreu del món. 
Portar a la nostra ciutat animals exòtics de te-
rres molt llunyanes, que si no fos per aquests 
espais mai no podríem contemplar, ja que els 
viatges llargs estaven reservats per a minories 
molt benestants. Visitant un zoo podíem tenir el 
món al nostre abast. Ara el significat dels zoos 
ha canviat; tothom pot saber com són tots els 
animals, encara que no els pugui veure en viu, 
a través d’internet, de revistes, de la televisió. 
Per això els zoos han adquirit, en primer lloc, 
una funció de caire més educatiu: l’alumnat de 
les escoles pot anar-hi a veure els exemplars 
en directe i aprendre com són i com viuen al-
guns animals. Però també ha agafat molt de 
protagonisme el vessant més científic: criar 
animals que poden estar en risc d’extinció, 
estudiar característiques d’algunes espècies, 
etcètera. Els zoos han passat de ser espais 
exclusivament turístics i lúdics a esdevenir ve-
ritables reserves d’animals i bancs genètics. Imatge cedida pel Zoo de Barcelona
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El Floquet de Neu és un goril.la blanc. T’imagines que en comptes de tenir 
el pèl blanc el tingués d’un altre color? Com t’agradaria que fos? Pinta la 

cara del Floquet del color que més t’agradi! També pots combinar més d’un 
color, si vols. 

                                   
El Floquet té una amiga humana, la Paula. De quin animal t’agradaria 
ser molt amic? Per què? 

Dibuixa’t amb ell. 

C
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c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u
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Al Floquet li agraden els iogurts. Pots ajudar-lo a arribar-hi? 

c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u
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c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u
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Al Floquet li agraden els iogurts. Pots ajudar-lo a arribar-hi? 

c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u
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L’Ndengue, el Kiddo, el Ron, l’Ailur i el Floquet viuen al Zoo. Has anat 
mai a un zoo? Quins animals hi vas veure? 

Quin et va agradar més? 

Què et vas quedar amb ganes de tornar a veure?

c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u
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Dibuixa’t amb ell. 

El Floquet té una amiga humana, la Paula. De quin animal t’agradaria ser molt amic? Per 
què? 

c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u
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Hem vist que el Floquet té el seu propi arbre genealògic, que consisteix en un mapa on, a 
través de línies i text, es pot entendre fàcilment l’estructura d’una  família. T’atreveixes a 

fer el teu? Si vols et pots basar en aquest model:

c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u

pare 
Sergi

Avi pere    Àvia joana Avi Marc Àvia Helena

Mare 
Maria

Oncle 
pep

tia 
Sandra

tia 
Mireia

Oncle 
Roger

Germana
Marta

Germà
 Ramón

jo
Anna
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L’Ndengue, el Kiddo, el Ron, l’Ailur i el Floquet viuen al Zoo. Has anat mai a un zoo? Quins 
animals hi vas veure? 

Quin et va agradar més? 

Què et vas quedar amb ganes de tornar a veure?

El Floquet és de Guinea Equatorial, un país de l’Àfrica central. Descobrim més coses so-
bre aquest país: Quins animals hi ha? Com és la vegetació? Quins ecosistemes hi podem 

trobar? Dividim la classe en grups, i cada grup pot estudiar-ne un vessant: 

- La situació i geografia
- La flora i els ecosistemes  
- La fauna

Cada grup explicarà a la resta de la classe els resultats de la recerca i entre tots i totes farem 
un mural sobre el país que contingui tota la informació recollida. 

c o n e i x e m  f L o q u e t  d e  n e u
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3. ELS GORIL·LES

Floquet de Neu és un goril·la. També ho són Ron, 
Ndengue i Kiddo. Els goril·les són els primats més 
grans del món i formen part de la família dels homí-
nids, juntament amb els éssers humans, els orangu-
tans, els ximpanzés i els bonobos. 

Els goril·les són herbívors, és a dir, basen la seva dieta 
alimentària en la fruita i la verdura. Són uns animals 
amb un ADN gairebé idèntic al de l’ésser humà; hi co-
incideix en un 97,7%. Però, tot i això, no són els ani-
mals amb una informació genètica més propera a les 
persones: ho són els ximpanzés. 

Els goril·les en llibertat viuen només a la franja equato-
rial de l’Àfrica. La resta d’exemplars els podem trobar 
en captivitat a diferents parcs zoològics arreu del món. 
Es classifiquen en dues espècies: els goril·les de l’est 
i els de l’oest. Floquet de Neu pertany a l’espècie dels 
goril·les de l’oest.

una espècie en perill d’extinció 
Malauradament, els goril·les es troben a la llista 
d’espècies en perill d’extinció. El fet que un animal 
estigui en risc d’extinció significa que el nombre total 
d’exemplars de la seva espècie es veu amenaçat de 
desaparèixer. Les raons per les quals es dóna aques-
ta circumstància poden ser molt variades: tant com a 
conseqüència d’activitats humanes (per exemple, la 
caça furtiva per vendre’n algun dels components, com 
la carn o les pells), com per la desaparició de recursos 
dels quals l’animal depèn. 

La sobreexplotació de recursos dels ecosistemes on 
viuen els goril·les ha estat determinant perquè aquests 
animals estiguin propers a la desaparició. L’activitat hu-
mana sobre el sòl, a través de l’exercici de l’agricultura 
o de la ramaderia d’un mode insostenible, ha provocat  
que la vida dels goril·les al seu hàbitat hagi esdevingut 
molt complicada. Aquest fet i també la caça furtiva, en-
tre altres raons, han portat els goril·les a estar en perill 
d’extinció.

Es calcula que actualment queden prop de 10.000 
exemplars de goril·les en estat natural, dels quals més 
de 9.000 pertanyen a la mateixa subespècie que Flo-
quet de Neu. Els goril·les no són els únics animals en 

perill d’extinció. 
També es troben 
en aquesta situa-
ció els óssos pan-
da, els coales, els 
pumes, els linxs 
o els tigres, entre 
molts d’altres. 

Distribució de les espècies de 
goril·les a l’Àfrica.

  Goril·la de l’oest     

  Goril·la de l’est

Com es pot veure, podem trobar 
goril·les només a la zona equatorial 
del continent.

Font: Wikipedia i elaboració propia
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els grans simis i Fossey, Goodall i Galdikas 
L’estudi científic dels grans simis en els darrers anys ha 
donat moltes pistes sobre el comportament de ximpan-
zés, orangutans i goril·les, entre d’altres. Els avenços 
més importants en l’estudi d’aquests animals els han 
fet tres científiques, la recerca de les quals les ha con-
vertides en les màximes autoritats en la matèria. Són 
Dian Fossey, Jane Goodall i Biruté Galdikas. 

Dian Fossey (San Francisco, EUA, 1932 – Ruhengeri, 
Ruanda, 1985). Zoòloga que va dedicar tota la seva 
vida a l’estudi dels goril·les de muntanya. Es va tras-
lladar a l’Àfrica i els va estudiar tant de prop, imitant-ne 
els hàbits i comportaments, que els mateixos goril·les 
la van acceptar com un membre més del grup. Amb 
els seus estudis va demostrar que els goril·les no són 
tan violents com els han presentat determinats llibres 
o pel·lícules. Va ser una gran activista en contra de 
la caça furtiva, que posava fi a la vida dels goril·les 
amb massa immunitat. L’any 1983 va publicar Goril·les 
en la boira, un llibre on explica les seves experiències 
i descobertes sobre aquests animals. El llibre es va 
adaptar al cinema amb el mateix nom l’any 1988, en 
una pel·lícula dirigida per Michael Apted i protagonitza-
da per Sigourney Weaver. 

Jane Goodall (Londres, Gran Bretanya, 1934). Pri-
matòloga que va centrar els seus estudis en els xim-
panzés. Amb les seves observacions, va descobrir 
que aquests animals eren capaços d’utilitzar estris 
per aconseguir un determinat objectiu i que per tant 
l’espècie humana no era l’ única que ho podia fer. Són 
molt destacables també les recerques en aquest camp 
del científic català Jordi Sabater i Pi. Els estudis de 
Goodall sobre els comportaments dels ximpanzés, la 
seva estructura social i la seva intel·ligència van mar-
car un abans i un després en el món de la zoologia i 
l’han convertit en una de les científiques més impor-
tants del segle XX i XXI. 

Biruté Galdikas (Wiesbaden, Alemanya, 1946). Etòlo-
ga i principal autoritat mundial en el comportament dels 
orangutans. Va desenvolupar els seus estudis sobre 
aquests animals a l’illa de Borneo, al sud-est asiàtic, 
durant trenta anys. Durant els anys que va passar a 
Borneo va ser una gran defensora de la preservació 
dels ecosistemes on viuen els orangutans, devastats 
per les activitats humanes. 
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lleopard

zebra

girafa

A part dels goril.les, al Zoo hi ha altres animals. Sabries dir a quin 
animal pertanyen aquests pelatges? Uneix-los amb una fletxa.

No té pèl, ni viu a la selva, i en comptes d’enfilar-se als arbres, neda . 
Si uneixes els punts, seguint la numeració, descobriràs aquest animal. 

e L s  G o r i L . L e s
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A part dels goril.les, al Zoo hi ha altres animals. Sabries dir a quin 
animal pertanyen aquests pelatges? Uneix-los amb una fletxa.

Els goril.les són una espècie en risc d’extinció. Una de les raons per les 
quals estan en perill és perquè les persones estem destruint el seu hàbitat i 

els deixem sense menjar i sense espai on viure. I tu, què fas per tenir cura del 
teu entorn? Explica quines pràctiques segueixes per respectar el medi ambient 
(reciclatge, reutilització de materials, estalvi d’energies i de recursos, no- conta-
minació, etc.). 

I a classe, com teniu cura del medi ambient?

e L s  G o r i L . L e s

lleopard

zebra

girafa
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No té pèl, ni viu a la selva, i en comptes d’enfilar-se als arbres, neda . 
Si uneixes els punts, seguint la numeració, descobriràs aquest animal.

e L s  G o r i L . L e s
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Dian Fossey, Jane Goodall i Biruté Galdikas són tres científiques que han dedicat tota 
la seva vida a l’estudi dels goril·les, ximpanzés i orangutans, respectivament. Dividim la 

classe en tres grups. Cada grup s’encarregarà d’investigar una d’aquestes tres científiques i 
presentarà a la resta de la classe el resultat de la seva recerca. Podeu basar-vos en les se-
güents línies d’investigació: A quina part del món van desenvolupar els seus estudis? Quines 
van ser les descobertes més importants? Amb quins entrebancs es van trobar? Per què és tan 
important la seva figura? Què han fet per ajudar aquests animals?

Els goril.les són una espècie en risc d’extinció. Una de les raons per les quals estan en 
perill és perquè les persones estem destruint el seu hàbitat i els deixem sense menjar i 

sense espai on viure. I tu, què fas per tenir cura del teu entorn? Explica quines pràctiques se-
gueixes per respectar el medi ambient (reciclatge, reutilització de materials, estalvi d’energies 
i de recursos, no- contaminació, etc.). 

I a classe, com teniu cura del medi ambient?

e L s  G o r i L . L e s
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4. UNA PEL·LÍCULA D’INTEGRACIÓ 
D’IMATGE REAL AMB ANIMACIÓ

Floquet de Neu. El goril·la blanc és una pel·lícula molt 
especial des del punt de vista cinematogràfic, ja que hi 
conviuen dos tipus d’imatges: les imatges reals, que 
provenen de les imatges enregistrades per la càmera 
sobre la realitat, i les imatges d’animació en tres dimen-
sions, elaborades per ordinador a través de tècniques 
digitals. El món de les imatges reals es correspon amb 
el dels personatges de carn i ossos, com Paula, Leo, 
Luc de Sac o la Bruixa del Nord. En canvi, les imatges 
digitals són les corresponents als animals: Floquet de 
Neu, però també Ailur, Ndengue, Ron o Kiddo. 

Aquesta tècnica en la qual fem conviure imatge real 
amb imatge digital s’anomena integració. La principal 
característica d’una pel·lícula d’aquest tipus és que 
es fan dos rodatges per separat: d’una banda, el de 
la imatge real i, de l’altra, el de la imatge generada 
per ordinador. Les imatges reals formen la base de 
la pel·lícula, sobre les quals s’insereixen les imatges 
d’animació digital.

Fases per elaborar una pel·lícula d’integració 
1) Escriure el guió, dibuixar els personatges, fer 
l’storyboard 

El primer pas per elaborar la pel·lícula és la confecció 
del guió. És a dir, es pensa quina història es vol expli-
car i, un cop s’ha pensat, s’escriu en un paper. L’última 
versió del guió, la definitiva, conté totes les escenes 
ordenades i els diàlegs que diran els personatges de 
la pel·lícula. Com que es tracta d’una pel·lícula amb 
personatges d’animació, també s’han de crear aquests 
personatges i fer els dibuixos de com seran. 

A continuació es confecciona l’storyboard. Es tracta 
d’una eina que serveix per visualitzar com es plasmarà 
el guió literari en imatges. L’storyboard desglossa en 
vinyetes els plans principals d’una seqüència, con-
verteix en imatges els plans que volem fer servir per 
explicar la nostra història. El resultat és un document 
molt semblant a un còmic, és a dir, seria com el cò-

mic de la pel·lícula. En 
l’storyboard no és im-
portant que els dibuixos 
estiguin gaire ben fets, 
sinó que quedi clar com 
és el pla que volem fer 
per expressar cada 
part del guió. Sovint 
l’storyboard conté fle-
txes que indiquen els 
moviments del perso-
natge o de la càmera. 
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 2)  El rodatge i la producció de l’animació digital 

Un cop s’ha fet tot l’storyboard, comença la fase de 
producció de les imatges, que significa traduir el nostre 
còmic en imatges gravades. Abans hem comentat que 
una pel·lícula d’integració com Floquet de Neu tenia 
dos rodatges: el de la imatge real i el de l’animació. 
En el rodatge d’imatge real només hi intervenen els 
personatges de carn i ossos, que han de fer veure que 
interactuen amb els personatges animats sense que 
aquests hi siguin presents. Això fa que aquests rodat-
ges siguin molt complicats, ja que els actors i les ac-
trius han de parlar amb personatges que no hi són en 
realitat, i l’equip tècnic ha d’estar molt atent per poder 
fer que aquestes actuacions quadrin amb les inser-
cions posteriors de personatges digitals. Imaginem-
nos totes les imatges que hem vist a la pel·lícula del 
personatge de la Paula parlant, jugant o bé abraçant el 
Floquet. Quan es van gravar, l’actriu que fa de Paula 
estava parlant i jugant tota sola! 

Les imatges d’animació de la pel·lícula estan conce-
budes en tres dimensions. Aquesta tècnica d’animació 
dóna als personatges una sensació de volum que 
l’animació més tradicional, la de dues dimensions, no 
té, ja que són dibuixos fets sobre el pla. Una diferència 
fonamental entre les dues tècniques és la dinàmica a 
l’hora de treballar-les. L’única manera de treballar ani-
mació en tres dimensions és a través de l’ordinador; 
en canvi, l’animació en dues dimensions es pot produir 
a través de tècniques més artesanals. 

La producció de les imatges d’animació comença 
abans que el rodatge d’imatge real. Amb els esbossos 
que s’han fet a l’inici en dues dimensions, és a dir, so-
bre paper, es construeixen els models en tres dimen-
sions, com si fossin escultures, mitjançant un procés 
informàtic molt complex. 

3)  Gravació de les veus dels personatges 

Després de gravar les imatges reals i d’elaborar els 
models de dibuixos en 3D, es graven les veus dels 
personatges d’animació. Les veus s’enregistren abans 
d’animar els personatges perquè així les persones en-
carregades de fer les animacions poden adaptar els 
moviments dels dibuixos a la interpretació dels actors 
i les actrius, i sincronitzar el moviment dels llavis dels 
personatges 3D. 

4)  Animació dels personatges 

Amb totes les veus dels personatges en 3D enregistra-
des, comença el procés d’animació. L’animació és l’art 
de crear la il·lusió del moviment en elements inanimats. 
És aconseguir que un personatge dibuixat prengui 
moviment mitjançant un seguit d’imatges estàtiques. 
La sensació de moviment no hi és inherent, sinó que 
s’aconsegueix de forma artificial i es percep gràcies al 
fenomen fisiològic de la persistència retiniana. És a dir, 
percebem el moviment en realitat inexistent quan, en 
presentar-se un seguit d’imatges semblants de mane-
ra prou ràpida, l’ull i el cervell les relacionen.

En la tècnica de les tres dimensions, que com hem 
apuntat abans difereix de les tècniques d’animació més 
tradicionals, en primer lloc es defineixen les postures 
o els moviments més importants d’un personatge en 
una escena. A aquests plans o imatges se’ls anomena 
plans clau. L’animació entre dos plans clau es fa per 
ordinador i pla per pla, és a dir, l’ordinador fa tots els 
dibuixos intermedis que projectats un rere l’altre ens 
donaran la sensació de moviment del personatge. 

5)  Retoc final de les imatges 

Després de fer totes les animacions, es fan els retocs 
finals dels plans, sobretot en termes d’il·luminació: 
s’iguala la llum que hem aplicat a les imatges reals i a 
les imatges per ordinador perquè es pugui tenir la sen-
sació que estan compartint realment el mateix espai 
en el mateix moment.  

Exemple de procés d’integració d’un personatge en 
una imatge real :

El periodista i humorista Manel Fuentes és l’encarregat 
de posar-li veu a Ailur, el panda vermell.
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1.- Storyboard

2.- Gravació de la imatge real i 
col·locació del personatge animat 
en 2D sobre la imatge

3.- Substitució del personatge en 2D a 3D

4.- Procés de retocs sobre la  il·luminació

5.- Composició final
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La pel.lícula combina imatge real amb dibuixos animats, una tècnica 
anomenada integració. Nosaltres també podem integrar dibuixos en imatges 

reals. Aquí tens una fotografia d’un paisatge i un dibuix de Floquet. Retalla 
la figura del Floquet i enganxa-la a la fotografia, al lloc on vulguis que se 
situï el goril.la. 

Et recorda una mica les imatges que hem vist a la pel.lícula?

u n a  p e L . L í c u L a  d ’ i n t e G r a c i ó  d ’ i m a t G e  r e a L  a m b  a n i m a c i ó 
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La pel.lícula combina imatge real amb dibuixos animats, una tècnica 
anomenada integració. Nosaltres també podem integrar dibuixos en imatges 

reals. Aquí tens una fotografia d’un paisatge i un dibuix de Floquet. Retalla 
la figura del Floquet i enganxa-la a la fotografia, al lloc on vulguis que se 
situï el goril.la. 

Et recorda una mica les imatges que hem vist a la pel.lícula?

u n a  p e L . L í c u L a  d ’ i n t e G r a c i ó  d ’ i m a t G e  r e a L  a m b  a n i m a c i ó 
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L’storyboard és una eina essencial per fer una pel.lícula, ja que organitza 
la manera com explicarem la història. Fem-ne un! 

Pensa en el darrer conte que vas llegir, o en un fragment d’un llibre que 
t’agradi. Primer escriu el resum del conte o del fragment i després elabora’n 
l’storyboard. Pots utilitzar núvols de diàleg o fletxes que indiquin moviment 
per ajudar-te, com als còmics.

u n a  p e L . L í c u L a  d ’ i n t e G r a c i ó  d ’ i m a t G e  r e a L  a m b  a n i m a c i ó 



Material per a l’alumnat de vuit a deu anysMaterial didàctic elaborat per Drac Màgic 35

L’storyboard és una eina essencial per fer una pel.lícula, ja que organitza la manera com 
explicarem la història. Fem-ne un! 

Pensa en el darrer conte que vas llegir, o en un fragment d’un llibre que t’agradi. Primer es-
criu el resum del conte o del fragment i després elabora’n l’storyboard. Pots utilitzar núvols de 
diàleg o fletxes que indiquin moviment per ajudar-te, com als còmics.

u n a  p e L . L í c u L a  d ’ i n t e G r a c i ó  d ’ i m a t G e  r e a L  a m b  a n i m a c i ó 
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Amb la tècnica de la integració, s’aconsegueix que el Floquet de Neu, un dibuix, i la Pau-
la, una nena, puguin estar junts a la mateixa imatge. Nosaltres també ho podem fer. Tria 

una foto d’algun viatge que hagis fet a un lloc que t’agradi molt, o d’un dia especial que recor-
dis. Retalla aquesta silueta de Floquet i enganxa-la a la teva foto, i ja tindràs la teva imatge 
d’integració d’imatge real amb animació!

u n a  p e L . L í c u L a  d ’ i n t e G r a c i ó  d ’ i m a t G e  r e a L  a m b  a n i m a c i ó 
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5. BARCELONA, L’ESCENARI 
DE LA PEL·LÍCULA 

La pel·lícula explica que Floquet de Neu, després 
d’abandonar el seu país natal, Guinea Equatorial, és 
traslladat a la ciutat de Barcelona, on fa amics hu-
mans i animals i troba la seva casa definitiva, el Zoo. 
En aquesta ciutat és on es desenvolupa bona part de 
la trama, i Barcelona esdevé un personatge més de 
la pel·lícula. El director en fa repetides referències al 
llarg de la narració i vol que passegem pels seus ca-
rrers i visitem els seus indrets tal com ho fan Floquet, 
Ailur, Paula o Leo. 

Descobrim barcelona amb Floquet
Barcelona és la capital de Catalunya, i té una població 
de més d’1.600.000 habitants. És la segona ciutat més 
poblada d’Espanya, després de Madrid. Situada a la 
costa, el seu port és un dels més importants en volum 
de negoci del Mar Mediterrani. 

Vegem algunes de les referències que es fan a la ciu-
tat de Barcelona al llarg de la pel·lícula: 

1. El Zoo 

El Zoo de Barcelona és on viurà Floquet de Neu, des-
prés que hagi completat el procés d’adaptació a casa 
de la Paula. 

El Zoo es troba dins del Parc de la Ciutadella, i és un 
dels parcs més emblemàtics de la ciutat. A dins del 
Parc trobem institucions molt importants, com el Parla-

ment de Catalunya o el Museu de Zoologia. 

L’origen del Zoo es remunta a l’any 1892, quan el ban-
quer Lluís Martí-Codolar i Gelabert va oferir la seva 
col·lecció d’animals exòtics a l’Ajuntament de Barce-
lona. Actualment el visiten milers d’alumnes i turistes 
cada any. 

2. El Parc Güell 

El Parc Güell és una de les parades en el trajecte de 
Floquet i Ailur cap al Tibidabo, on es troba la Bruixa del 
Nord. Al Parc, Floquet descobreix una imitació seva 
envoltada de nens i nenes que l’estimen i volen jugar 
amb ell. Aquí comença a descobrir que no és tan do-
lent ser diferent. 

El Parc Güell és un dels grans símbols de la ciutat de 
Barcelona, visitat també per milers  de turistes cada 
dia de l’any. Situat a la part alta de la ciutat, és obra de 
l’arquitecte reusenc Antoni Gaudí, el màxim exponent 
del modernisme català i un dels més importants del 
món. La imatge més destacada del Parc és l’escala de 
l’entrada, amb el dragó fet de trencadís. 
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3. El tramvia blau 

Floquet de Neu i Ailur pugen al sostre del tramvia blau 
per anar a veure la Bruixa del Nord, però pel camí el 
malvat Luc de Sac els vol segrestar. 

El tramvia blau és el tramvia més antic de Barcelona. 
Es va inaugurar l’any 1901 i des de llavors s’ha conver-
tit en una icona de la ciutat. Durant molts anys ha estat 
l’únic transport d’aquest tipus a Barcelona, ja que els 
tramvies de línies urbanes es van substituir per auto-
busos durant algunes dècades. Actualment és conce-
but com una atracció turística més que com a transport 
públic, per això conserva aquest aspecte tan antic.  

4. El Tibidabo 

El Tibidabo és el lloc on se situa la consulta de la 
Bruixa del Nord, que ha d’enfosquir el pèl de Floquet 
de Neu. Es tracta de la muntanya més alta de la ciutat 
i se la coneix també com “la muntanya màgica”. A dins 
hi ha el Parc d’Atraccions del Tibidabo, el més antic 
d’Espanya, i el Temple del Sagrat Cor, el seu edifici 
més emblemàtic. 

el medi urbà i el medi rural 
Barcelona, l’escenari on se situa la pel·lícula, és un 
medi urbà. Parlem de medi urbà quan ens referim als 
espais habitats per un gran nombre de persones on 
les activitats econòmiques principals són la indústria o 
els serveis. Formen part del medi urbà les ciutats i els 
pobles grans, amb molta densitat de població. El medi 
urbà es caracteritza per un tipus d’arquitectura i urba-
nisme determinat: grans avingudes i carrers amples, 
amb edificis alts amb molts pisos. També perquè té 
una major dotació d’infraestructures (com aeroports o 
altres mitjans de transport que connecten el nucli amb 
altres parts del país o del món) i de serveis administra-
tius. No hi abunden els espais naturals. 

En canvi, quan ens referim al medi rural parlem de zo-
nes on viu un menor nombre d’habitants i on les acti-
vitats econòmiques principals es corresponen amb el 
sector primari (agricultura i ramaderia). Els petits po-
bles i les viles envoltades de camps, amb més contac-
te amb la natura, on l’habitatge més habitual és la casa 
i no el bloc de pisos, formen part del medi rural. 

Barcelona és un medi urbà. Hi viuen més 
d’un milió i mig de persones.

El poble de Margalef de Montsant, a Tarragona, 
és un medi rural. Té 100 habitants

Barcelona, l’escenari de la pel·lícula
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Al final de la pel.lícula descobrim que el lloc preferit del Floquet és el Zoo, 
al costat de la seva amiga Ndengue. Quin és el lloc que més t’agrada del 

teu poble o ciutat? 

Per anar d’un lloc a un altre, sovint utilitzem mitjans de transport. Per 
exemple, l’Ailur i el Floquet fan servir el tramvia o una bicicleta amb 

remolc per anar cap a la caseta de la Bruixa del Nord. Aquí sota t’indiquem 
uns quants mitjans de transport, però hi falten algunes lletres! Ho pots com-
pletar? 

   B___c___cle___ ___   c___ ___xe 

   Aut___ ___ús    tre___

   Tra___ ___ia    av___ó

Per què? Què hi acostumes a fer?

b a r c e L o n a ,  L ’ e s c e n a r i  d e  L a  p e L . L í c u L a
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Barcelona és l’entorn on viuen els personatges de la pel.lícula. Però, quin 
és el teu entorn? Descobrim-lo!

On vius, en un poble petit o en una gran ciutat?

 

Com es diu el lloc on vius? 

Com vas a l’escola? Qui t’hi acompanya? 

Quins animals hi ha al teu entorn?

Quin tipus d’arbres i altra vegetació hi ha? 

Al final de la pel.lícula descobrim que el lloc preferit del Floquet és el Zoo, 
al costat de la seva amiga Ndengue. Quin és el lloc que més t’agrada del 

teu poble o ciutat? 

Per què? Què hi acostumes a fer?

b a r c e L o n a ,  L ’ e s c e n a r i  d e  L a  p e L . L í c u L a
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  Si vius en un poble o una vila petita: 

Acostumes a anar a la ciutat?        

Què t’agrada fer quan hi vas? 

Què és el que t’agrada més i el que t’agrada menys de la ciutat? 

És molt diferent del lloc on vius? Per què?

 

  

  Si vius a la ciutat o en un poble gran: 

Acostumes a anar a un poble més petit d’excursió, a estiuejar, a passar-hi el 

cap de setmana...?       

Què t’agrada fer quan hi vas? 

Què és el que t’agrada més i el que t’agrada menys?

 És molt diferent del lloc on vius? Per què? 

b a r c e L o n a ,  L ’ e s c e n a r i  d e  L a  p e L . L í c u L a
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Per anar d’un lloc a un altre, sovint utilitzem mitjans de transport. Per 
exemple, l’Ailur i el Floquet fan servir el tramvia o una bicicleta amb 

remolc per anar cap a la caseta de la Bruixa del Nord. Aquí sota t’indiquem 
uns quants mitjans de transport, però hi falten algunes lletres! Ho pots com-
pletar? 

   B___c___cle___ ___   c___ ___xe 

   Aut___ ___ús    tre___

   Tra___ ___ia    av___ó

b a r c e L o n a ,  L ’ e s c e n a r i  d e  L a  p e L . L í c u L a
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Al final de la pel.lícula descobrim que el lloc preferit del Floquet és el Zoo, al costat de la 
seva amiga Ndengue. Quin és el lloc que més t’agrada del teu poble o ciutat? 

Per què? Què hi acostumes a fer?

Barcelona és l’entorn on viuen els personatges de la pel.lícula. Però, quin és el teu en-
torn? Descobrim-lo!

On vius, en un poble petit o en una gran ciutat?
 

Com es diu el lloc on vius? 

Com vas a l’escola? Qui t’hi acompanya? 

Quins animals hi ha al teu entorn?

Quin tipus d’arbres i altra vegetació hi ha? 

b a r c e L o n a ,  L ’ e s c e n a r i  d e  L a  p e L . L í c u L a
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  Si vius en un poble o una vila petita: 

Acostumes a anar a la ciutat?        

Què t’agrada fer quan hi vas? 

Què és el que t’agrada més i el que t’agrada menys de la ciutat? 

És molt diferent del lloc on vius? Per què?

 

  

  Si vius a la ciutat o en un poble gran: 

Acostumes a anar a un poble més petit d’excursió, a estiuejar, a passar-hi el cap de setma-

na...?
       

Què t’agrada fer quan hi vas? 

Què és el que t’agrada més i el que t’agrada menys?

 És molt diferent del lloc on vius? Per què? 

b a r c e L o n a ,  L ’ e s c e n a r i  d e  L a  p e L . L í c u L a
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A la pel·lícula surten molts espais de la ciutat de Barcelona. En recordes alguns? Quins? 

Una de les parades que fan el Floquet i l’Ailur de camí cap al Tibidabo és el Parc Güell. 
Aquest espai és una de les obres més famoses de l’arquitecte català Antoni Gaudí. La 

ciutat de Barcelona té diversos edificis projectats per aquest arquitecte, com la Casa Batlló, la 
Sagrada Família o la Pedrera. Tria’n un d’aquests tres, o un altre que coneguis, i fes-ne una 
breu descripció. 

b a r c e L o n a ,  L ’ e s c e n a r i  d e  L a  p e L . L í c u L a
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6. UN PANDA BUDISTA 

Ailur, el panda vermell amic de Floquet, és budista. 
El budisme és un corrent de pensament que comprèn 
una sèrie d’activitats, tradicions i creences que es 
basen en els ensenyaments impartits per Siddhartha 
Gautama, també conegut com a Buda. El budisme es 
va originar a l’Índia el segle VI a.C. i des d’allà es va 
difondre per tot el continent asiàtic. Actualment també 
és molt popular al món occidental. 

En termes molt generals, la moralitat budista es basa 
a no fer mal a la resta de les persones i evitar accions 
que puguin perjudicar els altres. Un altre concepte cen-
tral és el de la moderació: evitar postures extremes, 
tant de recerca excessiva de satisfacció com de mor-
tificació innecessària. El camí per aconseguir aquesta 
moderació és el cultiu espiritual del cos i de la ment, a 
través, per exemple, de la meditació. 

Coneguem algunes de les peculiaritats del budisme a 
través d’Ailur i de les seves accions a la pel·lícula. 

1. Pau i amor

Així és com saluda Ailur a la resta d’animals. Té a 
veure amb l’espiritualitat del budisme i amb els seus 
preceptes de no fer mal a ningú i evitar qualsevol tipus 
de violència, tant física com verbal. 

2. Estic intentant arribar al nirvana! 

El nirvana és un estat d’alliberament mental central 
en el budisme. S’hi arriba a través de diverses tècni-
ques espirituals, com la meditació. Si arribes al nirvana 
significa que estàs lliure de patiment, de por, d’ànsia 
i d’altres contaminants de la ment, i que també t’has 
alliberat del cicle de reencarnacions. 

3. No deixis que afectin el teu karma

El karma, segons diverses religions, és una energia 
que es desprèn de les accions de les persones. Una 

acció pot tenir un bon karma o un mal karma, depe-
nent de la intenció amb què l’hem duta a terme i el que 
n’haguem aconseguit. Ailur, al principi de la pel·lícula, 
diu que el karma de Kiddo i Ron és negre com el carbó 
ja que es riuen d’ell. 

4. El dia del meu naixement es va produir un error en 
el cicle de reencarnacions i aquí em tens, condemnat 
en aquest cos ridícul i inútil

El budisme sosté que cada ésser viu (animal o perso-
na) quan es mor passa a tenir una altra vida, amb un 
altre cos. Depenent de com hagin estat les nostres ac-
cions i de si han tingut un bon o un mal karma, tindrem 
més o menys sort en la següent reencarnació. Ailur 
creu que quan va néixer s’havia d’haver reencarnat en 
una pantera, però es va introduir al cos d’un panda 
vermell. Segons Ailur, Kiddo i Ron en una altra vida 
van ser... conductors d’autobús! 

5. Pararem cada hora i vint-i-set minuts 
a meditar!

Ailur, de tant en tant, s’asseu amb els braços i les ca-
mes plegades i tanca els ulls. Està meditant. La medita-
ció és la pràctica espiritual més important del budisme. 
Consisteix a concentrar el cos i la ment en un pensa-
ment o una idea i abstreure’s de la resta d’estímuls 
exteriors. A través de la meditació, segons el budisme, 
ens coneixem millor a nosaltres mateixos i és el camí 
per estar en pau i arribar al nirvana. 

6. Demanaré un any sabàtic a l’Himàlaia!

L’Himàlaia és una serralada muntanyosa situada a 
l’Àsia. Hi podem trobar el cim de l’Everest, el més alt 
del món amb 8.850 metres. Pel budisme és molt im-
portant, ja que hi ha nombrosos centres budistes, en-
tre ells la residència del dalai-lama, màxima autoritat 
d’aquesta religió. 
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L’Ailur fa servir algunes expressions que fan referència al budisme. La màxima autoritat 
d’aquesta religió i filosofia és el dalai-lama. Investiga qui és l’actual dalai-lama, on viu i en 

què consisteix la seva figura.

u n a  p a n d a  b u d i s t a



estrena el 23 de desembre de 2011


