Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental 		

2. Apreciant la diversitat de la vida
		
13. Els caçatalents

Personatges de pel·lícula
L’heroi / l’heroïna
És fort(a) i valent(a), àgil i ràpid(a). Sempre està a punt de lluitar per les causes més justes amb
fidelitat i decisió: no es fa mai enrere, no és traïdor(a) ni covard(a). Fins i tot algunes vegades,
de tan a la valenta que s’ho pren tot, es «passa» i pot causar víctimes innocents.
El malvat / la malvada
Astut(a) i calculador(a), de pensament ràpid, sempre aconsegueix el que es proposa, si cal amb
joc brut, però sap dissimular. No li agrada estar rodejat(da) de gaire gent, prefereix actuar en
solitari. El seu tracte és fred i la seva mirada és tallant.
El savi / la sàvia
Tothom li té un gran respecte i admiració. La seva presència transmet confiança i seguretat. La
gent el(la) considera un(a) savi(sàvia), una persona amb un profund coneixement de la realitat i
de la humanitat. No és cregut(da), sinó que és amable i bondadós(osa).
El presumit / la presumida
És un autèntic cap verd, només li preocupa la seva imatge, quedar bé, que els altres l’admirin
quan passa. No dóna importància a res del que passa al seu voltant, ni sent la més mínima
preocupació pels problemes dels altres. Sempre parla d’ell(a) mateix(a) i explica grandeses, que
gairebé mai no són certes.
El divertit / la divertida
Sempre està de bon humor, és alegre, juganer(a) i belluguet. Li agrada la companyia dels
altres per compartir els seus jocs o bé per emprendre noves aventures i de tant en tant algunes
entremaliadures. Però no té malícia i si l’enxampen en alguna malifeta, passa molta vergonya.
El mandrós / la mandrosa
No sap el que és tenir iniciativa ni participar en activitats. Com menys l’atabalin, millor; és una
persona pacífica que no discuteix amb ningú ni es fica en embolics. Per això no té enemics,
però tampoc gaires amics, i si es rodeja d’algú, és de gent com ell(a). Si pogués es passaria la
vida prenent el sol, menjant bé i dormint com un tronc.

