
Sinopsi 
La Zibila és una zebra adoptada per una família de cavalls. 
En el seu primer dia d’escola, els seus companys la tracten 
diferent i se’n riuen d’ella per tenir ratlles, però gràcies a 
una gran aventura amb el seu amic Carino recuperarà la 
seva confiança. Vine a conèixer la Zibila i el poder de les 
seves ratlles! Una història acompanyada de tres curts per 

celebrar la diversitat.

    Zibila 
i el poder de les ratlles 
de Isabelle Fabez (França, 2019)

A partir de 3 anys / Durada: 55’

La fondant de xocolata 
de Benoît Chieux. França, 2019, 11’. 

Per a compartir un fondant de xocolata amb el seu amic, l’Anna ha de creuar 
el bosc gelat. En ell habita un temorós gegant amb barba que fa desaparèixer 

als animals que es troba pel camí. Però l’enorme barba del gegant és molt més 
calorosa del que sembla...

El cocodril no em fa por
de Marc Riba i Anna Solanas. Espanya, 2019, 4’.

Un cocodril està caçant uns ànecs per esmorzar. De sobte, una nena intenta 
fer que canviï d’intenció i redirigir els seus hàbits. Però per què no l’accepta 

tal com és?

    Per damunt de tot 
  de Marina Svojíková. França i Bèlgica, 12’.

Una família de girafes passa les vacances en un bosc. La girafa petita es 
perd i es troba amb els animals que hi viuen. Al principi tots ells semblen no 
estar molt còmodes amb la seva presència, però gràcies a la seva amabilitat 

acabarà sent acceptada.



Altres sessions del Petit Cineclub:
Solan & Eri, missió a la Lluna i Jacob Mimi i els gossos del barri

Test del Petit Cineclub
· La Zibila és adoptada, on la van trobar els seus pares?

· La Zibila se sent rebutjada per alguns dels seus companys de classe. 
La molesten i se’n riuen. De què es burlen exactament?

· Per què la Zibila no es vol separar del seu lleó de peluix?

· Per què el Carino no ajuda a la Zibila el primer dia d’escola?

· Com es pren la Zibila el rebuig dels seus companys? 
D’on treu la confiança per alliçonar-los?

· La família de girafes de Per damunt de tot escull passar les vacances al 
bosc, però alguns animals no veuen amb bons ulls aquesta visita.  
Què fa que l’esquirol desconfiï tant de la petita girafa? 

 · Al curt El fondant de xocolata, qui s’acaba menjant el pastís de l’Anna? 
Per què creus que l’Anna pren aquesta decisió?

· Creus que està justificada la reacció final del cocodril? 
Per què?

Les diferències són una avantatge! 

Mentre la petita girafa busca als seus pares es troba 
amb un esquirol malhumorat que li diu que ha de 
marxar perquè el bosc no és casa seva. Altres animals, 
influenciats per l’esquirol, acaben pensant el mateix. 
Finalment, però, tots veuran els avantatges de tenir una 
girafa a la vora. I tu, tens amics molt diferents a tu?
 Què és el que més t’agrada d’ells? 

Els canvis són experiències amb 
les quals aprenem a adaptar-nos 
a noves situacions
De vegades no són del tot agradables, però de 
mica en mica n’acabem veient la part positiva! 
Ala pel·lícula, la Zibila canvia de casa i també 
d’escola. Alguna vegada has experimentat un canvi 
important? Quin i com et vas sentir?


