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3r i 4t de Primària
OPTIMISME
Kung Fu Panda
Gener

SOBRE LA PEL·LÍCULA
Títol de la pel·lícula: Kung Fu Panda
Director: Mark Osborne
Any: 2008
Durada: 88 minuts
Producció: USA
Gènere: Familiar, Animació, Aventures, Fantàstic
Música: Hans Zimmer
Plataformes on es pot veure:

SINOPSI
Po és un panda fanàtic del Kung Fu, que malgrat ser l'animal més mandrós de la Vall de la Pau, serà
l'únic que podrà salvar tots del malvat Tai Lung, un antic deixeble del Mestre Shifu. Però per convertirse en un guerrer del Kung Fu, Po haurà de suportar dures proves del seu mestre en companyia dels
seus cinc companys i demostrar que ell és l'elegit.

FRASES DE LA PEL·LÍCULA
Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment:
“Ahir és història, demà és un misteri i avui és un regal... per això es diu present”
“És possible que la vostra història no tingui un començament tan feliç, però això no us fa ser qui sou,
sinó el que vindrà després”
“La teva ment és com aquesta aigua, amic meu. Quan s'agita, es fa difícil de veure. Però si deixes que
es calmi, descobriràs la resposta”
“Tu ets el mestre del teu destí: res ni ningú pot interferir entre tu i el teu destí excepte tu. Pren el destí
per les banyes i diverteix-te!”

PREGUNTES PEL COL·LOQUI

1. Les famílies poden parlar sobre la decisió de Po de seguir els seus somnis i perseguir la
grandesa dels arts marcials a Kung Fu Panda. Va ser correcte?
2. Què fa que Po sigui diferent dels altres herois de la pel·lícula? Què aprenen d'ell? Com
demostren el treball en equip?
3. Què fa que Po sigui fàcil d'ensenyar als joves televidents? Què el converteix en un gran
guerrer de kung fu?
4. Com els personatges de Kung Fu Panda demostren perseverança, autocontrol i

integritat? Per què aquestes fortaleses del caràcter són importants?

