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Fitxa tècnica i artística 
 

Títol original: Le voyage de Fanny  

Direcció: Lola Doillon 

Música: Sylvain Favre, Gisèle Gérard-Tolini 

Repartiment: 
Léonie Souchaud és Fanny 
Fantine Harduin és Erika 
Juliane Lepoureau és Georgette 
Ryan Brodie és Victor 
Anaïs Meiringer és Diane 
Lou Lambrecht és Rachel 
Igor van Dessel és Maurice 
Malonn Lévana és Marie 
Lucien Khoury és Jacques 
Cécile de France és Madame Forman 
Stéphane De Groodt és Jean 
Elea Körner és Helga 

Any: 2015 

País: França 

Durada: 94 min. 

Llengua: Castellà 

 

 

Resum 
Pel·lícula autobiogràfica. Als seus 12 anys, en plena segona guerra mundial Fanny Ben 

Ami, fou una nena francesa de família jueva que estava amagada en una casa lluny 

dels seus pares, s’ocupava de les seves dues germanes petites. Abans de fugir 

precipitadament d’on eren per l’amenaça dels alemanys, Fanny lidera un grup de vuit 

infants, i s'involucra en un perillós viatge a través de la França ocupada per arribar a la 

frontera amb Suïssa. Entre les pors, el riure compartit i les trobades inesperades, el petit 

grup està aprenent a sobreviure i entre riures i llàgrimes descobreix la solidaritat i 

l'amistat.  

EL VIATGE DE LA FANNY 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_de_France
https://en.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_De_Groodt
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 
El que tu en saps 

- Què sabem de la Segona guerra mundial? 

- Saps qui era Anna Frank? 

- Com et sentiries si haguessis de fugir del teu país? 

 

El títol i la caràtula 

• Què et suggereix el títol? Creus que és un viatge de plaer o serà un viatge forçat? 

• Què et diu la fotografia de la caràtula? 

• Quines expectatives et crea?  

• Contrasteu les diverses opinions. 

 
 

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 
 
FITXA D’OBSERVACIÓ 

Llegim 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: 

- Com són els nens i nenes de la pel·lícula? 

- Com és la Fanny? 

- Quines edats tenen els nens i nenes segons vosaltres? 

- T’ha fet patir en algun moment? 

 
ELS PERSONATGES 
 
Els infants: 

A) Qui és el teu personatge favorit i per què? (Quin és el teu personatge favorit i per 

què?) 

B) Escriu unes frases per descriure la relació entre els personatges. (Escriu unes frases per 

descriure la relació entre els personatges). 

Els adults:  

A) Quin és el paper dels adults a la pel·lícula? 

B) Quina relació tenen amb els nens i nenes? (Comenta el paper dels adults a la 

pel·lícula i les seves connexions amb els nens). 

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

 
COMPRENSIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
• Quin record tindran aquests infants de la seva travessia? 

• Diries que Fanny ha madurat al llarg del viatge ? 

• Has vist altres pel·lícules que tracten la segona guerra mundial? 

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

• Saps d’altres pel·lícules que també poguessin exemplificar  els mateixos principis dels 

drets dels infants? 

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

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

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

 
 

DEFINICIÓ D’INFANT I JOVE 

Organitzar un petit debat sobre què entenem per infant i jove. Ens poden orientar amb 

algunes preguntes:  

- Si una persona de 30 anys és molt criatura, s’ha d’acollir als drets dels infants?  

- Si un infant o jove és molt assenyat, ja no li cal estar protegit pels drets dels infants?  

- Quan és que algú ja és “gran”?  

- Quines són les edats en les quals se suposa que hom ja és autònom?  

- És igual a tots els països?  

- És igual a tots els efectes? (Recordar les edats de responsabilitat penal, per exemple)  

 
 
SOBRE LA HISTÒRIA 

Veritable o falsa? Llegiu les frases a continuació sobre la història i decidiu. Justifiqueu la 

vostra resposta. (Llegiu les afirmacions sobre la història següent, decidiu si són certes o 

falses. Justifiqueu la vostra resposta.) 

 

 

 

 

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


PARLEM DELS DRETS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA - FILMOGRAFIA 

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

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 

 
 
 
 

4 

 

 V F ? 
a) Les persones que ajuden els infants jueus poden ser arrestades si són 
descobertes. 

   

b) Elijah escolta en secret la ràdio de la cuina.    

c) Els infants van als campaments d’estiu de muntanya.    

d) Els alemanys persegueixen els jueus.    

e) Hi ha persones que denuncien infants durant la pel·lícula.    

f) Durant la seva detenció, les autoritats franceses cuiden bé els infants.    

g) Els infants no es diverteixen mai durant la seva escapada     

h) Durant el camí, els infants tenen fred, fam i set    

j) El pagès no accepta que els infants es quedin més d’una nit.    

k) És molt fàcil creuar la frontera suïssa.     

 
 

COM A PEL·LÍCULA 
 
a) El viatge de Fanny, quin tipus de pel·lícula és?  

una comèdia  

un film d’aventura 

un film de ciència ficció  

un film de guerra  

un film d’amor  

un film de terror  

film d’acció  

una pel·lícula fantàstica  

Com sempre caldrà que es justifiqui la resposta. 

 

b) Quins són els temes de la pel·lícula?. Marqueu els mots apropiats pel que fa als temes 

de la pel·lícula: 

família  escola   esport    responsabilitat  persecució   

guerra  vellesa  salut    amistat   drogues   

música  infantesa  discriminació  desprotecció  .... 

 

c) Quin ha estat per tu el moment més alegre i el més trist de la pel·lícula? 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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QUÈ ES POT FER?  

Per tal d’ajudar a que no tornin a passar situacions semblants a les que planteja la 

pel·lícula:  

• Què hi pot fer la meva família?  

• Què hi pot fer l’escola?  

• Què hi poden fer els mitjans de comunicació?  

• Què hi pot fer la societat?  

• Què hi pots fer tu?  

 
ALTRES TEMES: 

- Les guerres 

- La discriminació per raons religioses 

- Sempre es troba bona gent 

- La responsabilitat 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS DELS INFANTS 
Quin d’aquests principis, siguin en positiu o en negatiu- són presents a la pel·lícula. 

Assenyala  els que hi hagis vist reflectits: 

 

Principi Moment de la pel·lícula 

1. El dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió, 

idioma, nacionalitat, sexe, opinió política ... 

 

2. El dret a tenir una protecció especial per al 

desenvolupament físic, mental i social. 

 

3. El dret a un nom i a una nacionalitat des del seu 

naixement. 

 

4. El dret a una alimentació, habitatge i atenció 

mèdics adequats. 

 

5. El dret a una educació i a un tractament especial 

per a aquells infants que pateixen alguna discapacitat 

mental o física. 

 

6. El dret a la comprensió i l'amor del pare i la mare i  

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


PARLEM DELS DRETS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA - FILMOGRAFIA 

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

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 

 
 
 
 

6 

 

de la societat. 

7. El dret a una educació gratuïta i a activitats 

recreatives  

 

8. El dret a estar entre els primers a rebre ajuda en 

qualsevol circumstància. 

 

9. El dret a la protecció contra qualsevol forma 

d'abandonament, crueltat i explotació. 

 

10. El dret a ser criat amb un esperit de comprensió, 

tolerància, amistat entre els pobles i germanor 

universal. 

 

 

EL PRINCIPI 10 

El principi 10 diu així: 

L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació 

racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser educat en esperit de 

comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb 

plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus 

semblants. 

 

Quins aspectes de la pel·lícula creus que no respecten aquest Principi? 

Podries posar alguns exemples? 

 

AVALUACIÓ 
A tu què t’ha dit la pel·lícula?  

Autoavaluació : 

- Què he après a partir de la pel·lícula ?  

- Per què m'ha servit o em pot servir haver vist i dialogat sobre aquesta pel·lícula?  

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

- Si hagués de triar una imatge per resumir la meva valoració de la pel·lícula (Buscar 

una imatge tipus fotografia, paisatge, icona, logo, etc.)  

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


PARLEM DELS DRETS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA - FILMOGRAFIA 

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

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 

 
 
 
 

7 

 

- 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 i en els dels meus 

companys de classe. 

 

PER SABER-NE MÉS 
 

Filmografia: 

- La vida és bella de Roberto Begnini, Italià 1999 

- El nen del pijama de ratlles de Mark Herman, Regne Unit, 2008 

- El diari d’Anna Frank de Robert Dornhelm, Alemanya, 2001 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Mark%20Herman

