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Fitxa tècnica i artística 
 

Títol original: Ma vie de Courgette 

Direcció: Claude Barras 

Guió: Céline Schiamma 

Producció: Max Karli, Pauline Gygax, Armelle 
Glorennec, Eric Jacquot, Marc Bonny, Kate Merkt, 
Michel Merkt, Théo Ciret 

So: Kim Keukeleire 

Música: Sophie Hunger 

Muntatge: Valentin Rotelli 

Productora: Rita Productions, Blue Spirit 
Productions, Gebeka Films, KNM 

Animació: Kim Keukeleire, Marcos 
Valin, Daniel Ramsay, Cesar Diaz 
Melendes, Marjolaine Parot, Brian Leif Hansen, 
Antony Elworthy, Juan Soto 
Durada: 66’ 

Nacionalitat: Suïssa i França 

Idioma: francès, català i castellà  

Tràiler  
 

 
Resum  
Carbassó és un nen de 9 anys que, després de perdre a la seva mare alcohòlica 

en un accident, es fa amic d'un policia, Raymond, que és l’encarregat de portar-

lo a la seva nova llar: una casa d'acollida on hi ha altres orfes de la seva edat. 

En un primer moment s'esforça per trobar el seu lloc en aquest nou medi hostil i 

té alguns entrebancs. Però amb l'ajuda dels amics que fa allà, Carbassó 

aconsegueix una bona companyonia i una nova família. Carbassó a poc a poc 

aprendrà a estimar i a confiar en els altres.  

 
 

 

LA VIDA D’EN CARBASSÓ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.youtube.com/watch?v=EfvZoxG5YtY
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 
El que tu en saps 

- Saps què és un carbassó? 

- Has sentit dir alguna vegada d’algú: “és un o una pastanaga”, “és un o una 

bleda”? 

- Per què li deuen dir “carbassó” al protagonista ? 

- Si mai t’haguessis de donar un nom de verdura o de fruita, quin et posaries? 

 

El títol i la caràtula: 

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges 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 és en Carbassó? 

- Com és Raymond? 

- Quines dificultats troba Carbassó a la casa d’acollida? 

- Qui seran els seus amics? 

 

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 

ESTATS D’ÀNIM 

Els nens i nenes poden parlar de com els personatges expressen els seus 

sentiments. Es pot posar èmfasi en la importància de l'amistat i l'amor en el 

procés de reconstrucció. Els sentiments, com l'amor i l'amistat, condicionen la 

nostra relació amb el món. Malgrat la situació de desprotecció, Carbassó 

descobrirà l’afecte, l’estimació, el valor de la companyonia i les ganes de viure. 

 

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

A l’aula podem recrear, ni que sigui per uns dies, el gràfic que tenen els infants 

de la pel·lícula -el sol vol dir contents; núvol a mitges; pluja significa tristor i 

tempesta significa ràbia, agressivitat-, tot decidint dibuixos o ideant una 

analogia pròpia. 

 

Esperança 

L'esperança és un estat d'ànim optimista basat en l'expectativa de resultats 

favorables relacionats amb esdeveniments o circumstàncies de la pròpia vida o 

el món en el seu conjunt. Significa tenir confiança d’aconseguir una cosa, un 

estat, pensem que allò que desitgem passarà. Tot i la duresa del tema, la 

pel·lícula no cau en el pessimisme i sempre hi ha algun bri d’esperança. 

 

• Activitat: Quin sentit tenen aquestes expressions? 

- Tenir l’esperança d’una cosa 

- Tenir esperances 

- Conservar l’esperança 

- Perdre l’esperança 

- Viure d’esperances 

- L’esperança de vida 

- No haver-hi esperança 

- ……. 

 

Felicitat 

Malgrat la duresa de les experiències que se’ns expliquen, la pel·lícula també se 

centra en el fet que tots els nens i nenes tenen el dret a la felicitat. Hi ha alguns 

moments en els quals els infants se senten bé, gaudeixen. 

- Quins són els moments en què els infants de la pel·lícula se senten feliços? 

Caldrà recordar l’excursió a la neu, per exemple. I altres moments en els quals 

els infants viuen bons moments, han aconseguit un cert equilibri i estan a gust 

amb ells mateixos: quan en Raimon va a veure en Carbassó, etc. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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- Podem proposar la redacció: "Per al carbassó, la felicitat és dona quan ..." i 

també “per a mi la felicitat és....” 

 

MALTRACTAMENT 

Els infants tenen necessitats bàsiques que s’han de satisfer per garantir-ne el 

desenvolupament físic, psíquic, emocional i social correcte. En la gran majoria 

dels casos aquestes necessitats queden cobertes en el si de la família, gràcies a 

l’exercici de les responsabilitats parentals. Quan aquestes necessitats no queden 

cobertes, s'ha de parlar de maltractament. Cal, però, tenir clar els dos conceptes: 

maltractament i necessitats bàsiques. 

Hi ha moltes formes de maltractament, algunes molt evidents, i altres no tant: 

l’abús, la negligència, l’abandonament, la violència, l’explotació, etc. Hi ha 

moltes formes d'abús i negligència i en molts països els governs han 

desenvolupat la spròpia definició legal sobre què es considera maltractament 

infantil. Un infant o jove és maltractat quan és objecte de violència física o 

psíquica, de fet i/o omissió, per part de les persones o institucions de les quals 

depèn per desenvolupar-se correctament.  També a l’escola es poden produir 

maltractaments entre infants i caldrà estar a l’aguait per detectar-los. 

 
• Pla de diàleg 

- Podem fer una llista d’accions que es consideren maltractament: 

- Violència física (cops, agressions, insults, crits i amenaces) 

- Violència psíquica (fer quedar malament, riure’s del que diu o fa, humiliar, 

criticar el que fa o diu, avergonyir, etc.) 

- Violència sexual (forçat o obligat/obligadada a mantenir contactes no 

desitjats) 

- Si algú és maltractat /maltractada viu en llibertat i dignitat? 

- La llei ha de protegir els infants maltractats? 

- Esbrinar quines institucions s’ocupen dels maltractaments als infants 

- Saps d’algun servei concret, establert per la llei, que protegeixi els infants del 

maltractament? 

- Creus que denunciar un cas de maltractament és fer de delator/delatora? 

- Creus que els casos de maltractament escolar s’han de denunciar? 

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

Possiblement algun infant de l’aula tingui algun motiu o sobrenom. Parlant de 

Carbassó, pot ser una bona excusa per treure el tema. De fet el personatge 

principal es diu Ícar, però ell s’estima més dir-se Carbassó. 

 

• Pla de diàleg 

- Què en pensen d’aquest motiu? És afectuós o desagradable? 

- Com dirien que el troben: ridícul, divertit, simpàtic, estrany, impropi, 

impertinent, …? 

- Els i les alumnes tenen motius o malnoms a casa? 

- Si algun infant de la classe té algun motiu, ens en pot explicar l’origen? 

- Per què, sabent que el seu nom pot provocar bromes i burles, Ícar el vol 

mantenir? 

 

• Joc de motius 

Si es vol anar més enllà, es pot organitzar un joc que consisteix que cada 

nen/nena escriu en un paper el sobrenom que es posaria a partir d’alguna 

verdura, llegum, fruita o flor. Els barregem tots i d’un en un traiem els paper i 

intentem endevinar qui l’ha escrit. 

 

ALTRES TEMES: 

FAMÍLIA I FAMÍLIES 

Aquesta pel·lícula pot ser una bona excusa per mostrar diversos models de 

família. Hi ha uns quants exemples que poden ajudar: família monoparental 

d’Ícar o Jujube, convencional de Simon i Camille, també la que formen Paul i 

Rossy i la d’adopció que serà la que crea Raimon amb Cogombre i Camille. Us 

adrecem directament a l’apartat Mirada violeta del Principi 6, on trobareu 

exercicis sobre tipus de família. Si ho volem completar, ens podem plantejar: 

  

• Pla de diàleg:  

- Què és una família? 

- Quines obligacions tenen els adults de les famílies? 
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- Quins drets tenen els infants que viuen en família? 

- Com és la convivència a les famílies? 

- Quin paper tenen els sentiments en les relacions familiars? 

- Els infants de les famílies tenen alguns deures? 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS DELS INFANTS 
• Quina relació té aquesta pel·lícula amb els Drets dels Infants? 

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

infants?  Quins i 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 poguessin 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? 
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AVALUACIÓ 
 

A tu què t’ha dit la pel·lícula? 

Digues la teva opinió sobre el film, justificant la teva avaluació: 

M’ha agradat, perquè......... 

M’ha sorprès, perquè......... 

M’ha emocionat, perquè......... 

M’ha alegrat, perquè......... 

M’ha molestat, perquè......... 

M’ha il·lusionat, perquè......... 

M’ha informat, perquè......... 

Què m’ha explicat que no sabia? 

 

 

PER SABER-NE MÉS 
 

Guies de la pel·lícula: 

- La vida d’en carbassó. GrupIREF 

- La vida d’en carbassó. Cinema i drets dels infants 

 

Altres pel·lícules:  

- Els nois del cor, Christophe Barratier. França, 2004.  

- Oliver Twist, Roman Polanski. Regne Unit, República Txeca, França i Itàlia, 

2005.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
file:///C:/Users/GloGlo/Downloads/•%09http:/www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/wp-content/uploads/2017/09/LA-VIDA-DE-CARBASSO.pdf
http://www.cinemadretsinfants.cat/la-vida-den-carbasso/

