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PEL · L Í CU LA  R EC OM AN AD A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: The Incredibles 

Director: Brad Bird 
Any: 2004 
Durada: 105 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Familiar, Animació, Aventures, Fantàstic 
Música: Michael Giacchino  
 
 
SINOPSI 
Tres superherois, Mr. Increïble, la superheroïna Elastigirl i Frozono en els seus dies de glòria, 
salvaven al món fins que Mr. Increïble va ser demandat per una persona que ell mateix va 
salvar, argumentant que no volia ser salvat; això va provocar una onada d'accions legals 
contra tots els superherois i tots ells van ser enviats a una jubilació forçosa. 

15 anys després, Mr. Increïble té una feina rutinària i avorrida en una companyia 
d'assegurances, amb un cap insuportable. Treballa per mantenir la seva encantadora família, 
composta per la seva esposa Helen (Elastigirl) i pels seus tres fills Jack-Jack, Violet i Dash. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment: 

 “Actuem normal, mare! Jo vull ser “normal”! L'únic normal és en Jack-Jack, i ni tan sols està 
preparat per anar sol al bany.” 

“Calma't! "Què faràs?" Es tracta d'una pregunta? Li ensenyaràs que recordes qui és el Sr 
Increïble, i li recordaràs qui ets. Bé, ja saps on està. Ves, afronta el problema. Lluita! Guanya! 
[veu normal] I crida'm quan tornis, estimada. Gaudeixo molt de les nostres visites.” 

“Mai no miro enrere, estimat! Em distreu de l'ara” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Els membres de la família poden parlar de quins superpoders els agradaria 
tenir i per què. Quin aspecte triaríeu?  



 

2. Per què la Violet comença a pentinar-se amb el cabell cap enrere després 
d'usar els seus superpoders? 

3. Què és el que fa enfadar tan a Syndrome? 

4. Com són els personatges de Els Increïbles? Com es relacionen entre ells? Pot 
posar algun exemple de la seva perseverança, del seu coratge i del treball en 
equip? Per què són importants aquestes fortaleses de caràcter? 

 

 


