
CRIDA URGENT ALS  

MILIONS DE PERSONES ENCARA PATEIXEN  

A l’Acadèmia de Superherois de Jotam et  

Participa en una important MISSIÓ:    

Demostra que ets un  Autèntic Superheroi / Heroina i aporta
EL TEU PUNT DE VISTA PER CANVIAR EL MÓN

Reuniu-vos els “compis” de classe.

Penseu com denunciar aquesta injustícia 

i escriviu un guió amb les vostres idees.
LLUMS! 

Graveu un vídeo d’1minutCÀMERA! 

Difoneu el vostre missatge 

a tot el món en la Web

WWW.CLIPMETRAJESMANOSUNIDAS.ORG

abans del 22 de febrer. 

ACCIÓ! 

IMAGINACIÓ
PER VOLAR

� Permet volar molt alt i 
atrapar les millors idees:

INVESTIGAPENSA

LLEGEIX

PREN NOTA

PREGUNTA

� Entre totes les idees que tingueu, 
trieu una de senzilla, gairebé  

sempre són les millors.

COO-PODER
� Permet cooperar i 
compartir les idees 
amb la resta del grup.

VISIÓ 
ESPECIAL

� Ajuda a veure els pobres 
com a persones que també 

poden ser riques en 
iniciativa, valentia, idees… 

i reflectir-les així en el guió.

� Facilita un enfocament 
adient del vostre  treball: 
es tracta de defensar la 

Justícia, no de fer almoines.

� Ajuda a traslladar 
al Clipmetratge 

el més important del 
nostre guió.

� Entrenada per detectar 
les millors imatges i 

enregistrar-les. 

SABER ESCOLTAR …
� …les idees dels altres i respectar-les. 

SUPER  

� Permet tenir al 
màxim la sensibilitat 

vers les injustícies 
que volem mostrar. 

� Facilita que el nostre 
missatge arribi al cor 

dels altres.
CAPACITAT 
DE DIVERSIÓ  

Per passar-ho bé,
fins i tot fent el
treball més dur.

VESTIT 
MIMETITZADOR

� Ens identifica amb els altres, 
entenem millor les seves 

idees i ens ajuda a respectar-les.  

� Afavoreix el treball 
en equip: 

AJUDA

RESPONSABILITAT

BON HUMOR

FORÇA 
MOBILITZADORA

� Perquè els altres vegin 
els Clipmetratges

� Per animar altres persones 
a canviar el seu comportament 
a partir del vostre Clipmetratge. 

Feu servir les EINES de l’Autèntic Superheroi!

AUTÈNTICS SUPERHEROIS I SUPERHEROINES:

FAM EN EL MÓN!!

NECESSITEM per denunciar aquesta INJUSTÍCIA. 

El FESTIVAL DE CLIPMETRATGES 
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FESTIVAL DE
CLIPMETRATGES


