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5è i 6è de Primària
CIVISME
Un pont a Terabithia
Juny

SOBRE LA PEL·LÍCULA
Títol: Bridge to Terabithia
Director: Gabor Csupo
Any: 2007
Durada: 95 minuts
Producció: USA
Gènere: Màgia i fantasia, aventures.
Música: Aaron Zigman
Plataformes on es pot veure:

CAL SABER:
Els pares han de saber que aquesta pel·lícula està basada en la novel·la clàssica infantil de Katherine
Paterson. No és tant una aventura fantàstica com un drama reflexiu. La història inclou temes madurs
sobre la soledat, l’amor platònic, l’afecte parental, les relacions familiars, les diferències religioses i de
classe i fins i tot la mort. Per exemple, un pare amb problemes financers està distant emocionalment
del seu fill, mentre que la mare sembla que estigui atordida amb cinc fills per connectar-se amb
qualsevol d'ells. A l'escola, els nens es ridiculitzen a causa de la seva aparença i hi ha un grupet que fa
bullying els nens més petits. Alerta de spoiler potencial: a causa de la mort d’un personatge central,
els nens sensibles (o els que han experimentat la pèrdua d’un ésser estimat) poden necessitar ser
confortats després de la pel·lícula.
FRASES DE LA PEL·LÍCULA
“Que té de bo està sempre seriós?”.
“El millor premi que la vida té per oferir-nos és l’oportunitat de treballar dur per fer la feina que val la
pena fer – Això ho va dir Teddy Roosevelt, no pas jo.”
“Leslie Burke tenia raó. Amb una ment oberta com la teva, pots crear un món completament nou”.

PREGUNTES PEL COL·LOQUI
1. Les famílies poden parlar del que va fer que Jess i Leslie fossin tan bons amics. Oi que són
molt diferents l’un de l’altre? Què fa que neixi una amistat tan forta? Què s’ensenyen l’un a
l’altre?
2. Saps què és el bullying? S’ha vist a la pel·lícula alguna mena de bullying? Has patit alguna
vegada alguna situació semblant? Com t’has sentit?
3. Com tracta la Srta. Edmons als seus alumnes? Com podem ser com ella?
4. De quina manera el seu món fantàstic és similar al seu món quotidià?
5. Com consolida Terabithia l'amistat de Jesse i Leslie?

