
 

Cursos: 5è i 6è de Primària 

Fortalesa: RESPONSABILITAT 

Pel·lícula: Nadó en cap 

Mes: Abril 
 

P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

 SOBRE LA PEL·LÍCULA   

Títol: The Boss Baby 

Director: Tom McGrath 

Any: 2017 

Durada: 97 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Comèdia, familiar 

Música: Hans Zimmer 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI: 

La vida d'en Tim, de 7 anys, canvia de sobte quan arriba el seu nou germà, un nadó preciós que fa que 
als seus pares els caigui la bava. Quan tothom dorm, en Tim espia el menut i descobreix que és un nadó 
peculiar que porta vestit, maletí i que pot parlar: és, en realitat, un espia. Aviat es fa l'amo de la casa, 
cosa que a en Tim no li fa gaire gràcia. Els dos germans hauran d'unir esforços per a aturar els plans 
diabòlics del director general de Puppy Co. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

"No puc fer-ho sense tu, Tim.” 
“Estic en una missió. No hi ha prou amor per funcionar, la meva feina és saber per què. Aconsegueix-
me un espresso doble i mira si hi ha algun lloc per aquí amb un sushi decent. Mataria per una mica de 
tonyina picant ara” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Per què és normal que els nens grans es preocupin del que passarà quan arribi un germà petit? 
És veritat que sempre hi ha prou amor per fer front a la nova situació?  

2. Els germans grans s’han de fer càrrec dels seus germans petits? Per què? 

3. Com mostra Tim i Boss Baby el valor del treball en equip? Per què és una fortalesa important 
del caràcter? Què aprenen els uns dels altres? 

4. Creus que tot el que passa a la pel·lícula realment va passar o era tot en la imaginació de Tim? 
Que et fa pensar això? 

5. Els teus pares són com la mare i el pare d’en Tim? En quins aspectes són menys responsables 
i conscients que els teus pares? 

 
 

 
 

https://itunes.apple.com/es/movie/the-boss-baby/id1332035001?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/El_bebé_jefazo?gl=ES&hl=en&id=POMxQWVg6bU
https://rakuten.tv/es/movies/el-bebe-jefazo
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