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Fitxa tècnica i artística 

 

 
Títol original: The Eagle Huntress 

Director: Otto Bell 

Protagonistes: Aisholpan Nurgaiv i Rys Nurgaiv 
i la família 

Narració: Daisy Ridley 

Productors executius: Morgan Spurlock  i Daisy 
Ridley  

Muntatge: Pierre Takal 

Fotografia: Simon Niblett 

Música: Jeff Peters, cançó original de Sia "Angels 
by the Wings" 
Distribució: Caramel Films 
País: Estats Units 

Any: 2016 

Durada: 87 min. 

Llengua: subtitulada en castellà 
 

 
Tràiler 
 
Pel·lícula en línia 
 

 

Resum 

La caçadora d'àligues explica la història real d’Aisholpan, una nena de 13 anys 

que prové d’una família kazakh en la qual durant dotze generacions només els 

homes s’han dedicat a aquest tipus de cacera. Ara, ella s'entrena per convertir-

se en la primera dona caçadora d'àguiles. D'aquesta manera continuarà una 

tradició que es transmet des de fa segles de pares a fills. Ambientada en els 

impressionants paisatges de l'estepa de Mongòlia, La caçadora d’àligues ens 

ofereix una fotografia impressionant que no s'havia vist mai en un documental, 

alhora que narra amb enorme força dramàtica l'epopeia d'una jove a la 

recerca del seu somni. 

LA CAÇADORA D’ÀLIGUES 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://www.caramelfilms.es/site/fichas/la_cazadora_del_aguila
https://vimeo.com/208574570
https://www.areadocumental.com/player.php?titulo=La%20Cazadora%20del%20Aguila
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

El que tu saps: 

- Què en saps de les àligues? 

- Què en saps de Mongòlia? 

- La paraula caçador se sol referir més a homes o a dones? 

 

El títol i la caràtula 

• Què et suggereix el títol? 

• Què et diuen les imatges? 

• Quines expectatives et crea?  

Contrasta les diverses opinions 

•  Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

•  Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 

 

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Llegirem les preguntes abans que comenci el visionat per poder estar atents al que 

se’ns demana i mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en: 

- On i quan té lloc l’acció? Especifiqueu els diferents llocs. 

- Qui és i com és la protagonista? (edat, amb qui viu, què fa, quins interessos té, etc.). 

- Quants anys té Aisholpan i a quin país viu? 

- Quina és el somni d’Aisholpan? 

- Aquesta passió és ben acceptada per la societat mongola? Per què? 

- Com és la vida a l’estepa de Mongòlia? 

- Com és la vida d’Aisholpan? 

 A casa seva  

 La seva escola 

 Els seus jocs 

 La preparació per la caça 

- Què significa ser nòmada? 

- Quines raons es donen perquè Aisholpan no sigui caçadora d’àligues? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

 

EL SOMNI D’AISHOLPAN 

Aisholpan és una nena normal i corrent que vol fer com els seus avantpassats: 

caçar amb àligues. El fet de ser nena i no nen no l’aturarà. 

- Quines qualitats mostra durant la seva recerca? 

Trieu tres adjectius, de la llista següent, que a parer vostre són adequats 

per descriure la noia i justifiqueu  la vostra tria.  

CORATJOSA – AMBICIOSA - TÍMIDA - INTEL·LIGENT - CONFIADA – 

INDECISA- IRRITABLE - OPTIMISTA - PACIENT - DETERMINADA  - 

MASCULINA - COQUETA - INTREPIDA – ..... 

- Com ha canviat entre el principi i el final i què ha après? 

- Quins personatges ajudaran la protagonista i què fan per ajudar-la? 

- Quins personatges intenten dissuadir-la? Què fan o diuen per dissuadir-la?  

 

 ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

Parlem d’estereotips de gènere com  aquelles creences  tradicionals i 

consensuades sobre les diferents característiques dels homes i dones a la societat. 

Segons els opositors d’Aisholpan, quins són els papers respectius dels homes i les 

dones en la societat? Completa la taula següent per comparar les característiques 

físiques i morals que donen els opositors als homes i a les dones en general. 

HOMES DONES 

  

  

  

  

 

- En quins aspectes l’exemple d’Aisholpan mostra la falsedat dels prejudicis 

dels seus opositors? 

- La victòria d’Aisholpan al festival és suficient per convèncer els seus 

oponents que pugui seguir la seva passió? 

- Quina prova addicional s’espera d’ella? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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UNA HISTÒRIA REAL 

La Charlotte, l’Emily i l’Anne vivien en un poblet del nord d’Anglaterra. Passaven 

molt de temps soles i els agradava escriure relats i poemes per divertir-se. Un dia 

la Charlotte va decidir enviar els seus textos a un famós poeta anglès perquè li 

donés el seu parer, i la resposta va ser que no li agradaven gens i que la 

literatura era cosa d’homes! La Charlotte no va deixar d’escriure, al contrari, al 

cap d’un temps va publicar, també sense èxit, un llibre de poemes amb les seves 

germanes. Més endavant, però, cadascuna d’elles va escriure una novel·la que, en 

publicar-se, va tenir un èxit rotund. La gent de l’època -era la primera meitat del 

segle XIX- no podia creure que tres noies haguessin pogut escriure aquelles 

històries. Les germanes fins i tot van haver de viatjar a Londres per demostrar 

que eren les autores de les novel·les. 

- Diries que és una història real o inventada? 

- Busca informació a Internet sobre les germanes Brontë. 

- Què té a veure la història de les germanes Brontë amb la d’Aisholpan? 

 

NOMADISME 

Nòmada és la persona o grup humà que no té un territori fix com a residència 

permanent, sinó que es desplaça amb freqüència d'un lloc a un altre. Aquest 

hàbit és un estil de vida, una manera de subsistència i té una organització social, 

política, religiosa, administrativa i econòmica adaptada a això. El nomadisme en 

designa una de les formes de subsistència més antigues i llargues del 

desenvolupament humà ja que la humanitat sencera va ser nòmada durant tota 

la seva prehistòria. 

  

La vida tradicional mongola es basa en la cria de cinc tipus d’animals: bestiar 

boví (incloent-hi iacs), ovelles, cabres, camells i cavalls. Els productes obtinguts 

d’aquests animals satisfan gairebé totes les necessitats bàsiques de la família: 

- la carn de vedella i cabra complementada per una gran varietat de làctics, 

constitueix la dieta mongola 

- la llana d’ovella, transformada en feltre, s’utilitza per confeccionar roba, roba  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


PARLEM DELS DRETS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA - FILMOGRAFIA 

Aquesta publicació està editada amb una llicència Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObra Derivada 4.0. No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la 
generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca 

© Departament d'EducaciÓ – Maig 2020 - Dels textos "Parlem de Drets" GrupIREF 

 
 

5 
 

 

 

de llit i aïllament per a les iurtes. 

- es fan servir cavalls, camells i iacs per al transport. 

- s’utilitzen crins i ossos d’animals per produir instruments musicals i joguines per a 

infants. 

 

Els desplaçaments més freqüents es produeixen durant els mesos d’estiu, en els 

quals la família porta els seus ramats a zones obertes amb una vegetació 

abundant. A la tardor, els animals que s’han engreixat per passar l’hivern són 

portats a llocs tranquils (lluny de carreteres o cases) per què pasturin en pau. 

 

a. Busqueu la definició de la paraula "nòmada" en un diccionari. Quins 

moments de la pel·lícula il·lustren el fet que la família d’Aisholpan és 

nòmada? 

b. Quins animals cuiden la família d’Aisholpan? 

c. Segons la vostra opinió, quin és el vincle entre el nomadisme de la família d’ 

Aisholpan i l’activitat econòmica que practica? 

d. Descriviu la casa on viu Aisholpan a l'estiu: quines són les seves 

característiques especials? Com les expliqueu? 

e. Descriviu la casa on viu Aisholpan a l’hivern: quines són les seves 

característiques especials? Com les expliqueu? 

f. Dirieu que malgrat les condicions de vida que té la família d’Aisholpan es 

tracta d’un grup que dona seguretat i proporciona benestar als fills? 
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RELACIÓ AMB ELS DRETS DELS INFANTS 
• Quina relació té aquesta pel·lícula amb els Drets dels infants? 

• Podria servir per il·lustrar algun principi de la Declaració dels drets dels infants?  

Per què? 

 

Principi 1  

Principi 2  

Principi 3  

Principi 4  

Principi 5  

Principi 6  

Principi 7  

Principi 8  

Principi 9   

Principi 10  

 

• Saps d’altres pel·lícules que també puguin exemplificar  els mateixos 

principis? 

• Hi ha alguna altra pel·lícula que et faci pensar en aquesta? 

• Hi ha alguna lectura que et faci pensar en aquest temes? 

• Trobaries alguna imatge que pugui il·lustrar aquesta problemàtica? 

 

VALORACIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
 

▪ Què has après? 

▪ Què t’ha sorprès? 

▪ Si la recomanessis a un amic o amiga, què li diries? 

▪ Encara que els fets parlin d’un altre país i d’un altre moment, a nosaltres ens 

diu alguna cosa avui? 
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AUTOAVALUACIÓ 
- Què he après sobre els Drets dels Infants? 

- Per què m’ha servit haver vist i treballat aquesta pel·lícula? 

- Quina relació té el que hem vist i fet amb la meva vida? 

- Si hagués de triar una imatge per resumir la meva valoració de l’estudi 

d’aquesta pel·lícula seria... (Buscar una imatge tipus fotografia, dibuix, logo, etc.) 

- Després de veure el film, de les converses que hem tingut, dels exercicis que hem 

fet, ha canviat alguna cosa en el meu pensament o en els meus sentiments? 

 

 

PER SABER-NE MÉS 
 

Guies de la pel·lícula: 

Guide pédagogique 

Planète Cinéma 

Zéro de conduit.net 

Carmel Films 

 

Altres pel·lícules: 

- Mulan Bancroft. Tony et Cook Barry, (1998) 

- Wadja.  Al-Mansour Haifaa, (2012) 

- Vull ser com Beckham. Chadha Gurinder, (2002) 

- Billy Elliot. Daldry Stephen, (2000) 

- Persèpolis. Satrapi Marjane et Paronnaud Vincent, (2007) 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/env_0.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/3349/Fiche_LaJeuneFilleEtSonAigle_2017.pdf
http://cinema400coups.fr/wp-content/uploads/2017/02/La-jeune-fille-et-son-aigle.pdf
https://www.terra.org/sites/default/files/data/la_cazadora_del_aguila_pressbook.pdf

