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

 

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: Big Hero 6 

Director: Don Hall, Chris Williams 

Any: 2015 

Durada: 102 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació, comèdia, infantil 

Plataformes on es pot veure:  

   

 

SINOPSI 

La història parla del geni de 14 anys, Hiro Hamada, que preferiria passar els seu temps lluitant amb robots 
que anant a l'escola fins que el seu germà gran, en Tadashi, li mostra les meravelles del laboratori de robòtica 
de la seva universitat, on ell i els seus amics treballen en projectes sorprenents sota la tutela del catedràtic 
Professor Callaghan. Desesperat per entrar al programa, Hiro inventa microbots que es poden controlar 
telepàticament: un invent tan impressionant que immediatament ha estat acceptat a la universitat. Però quan 
Hiro i Tadashi estan a punt de celebrar-ho, esclata un incendi a la sala d'exposicions, i Tadashi perd la vida. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

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

“Podeu sentir-ho? Vosaltres sentiu això? Comença la nostra història de nou. Serem superherois!”. 

“Has estat un bon noi, et mereixes una piruleta” 

“Si tingués ara qualsevol súper-poder, seria capaç de passar a través d’aquest telèfon i et donaria una gran 
abraçada.” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Les famílies poden parlar de com Big Hero 6 és una pel·lícula trista. L'experiència d'Hiro sembla 

realista? Per què ens entristim quan veiem personatges de pel·lícules experimentant coses 
doloroses? 

2. Com es tracten entre ells els amics de Hiro? Recordes moments on es demanin perdó, es donin les 
gràcies, es mostrin respecte i estimació? Per què és important tot això? 

3. Alguna vegada has ajudat algú que estava molt trist i has vist com se li passava la tristesa? 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/big-hero-6/4AozFbXy3sPw?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkBz%3A81Njzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://rakuten.tv/es/movies/big-hero-6
https://itunes.apple.com/es/movie/big-hero-6/id932589457?l=en

