
 

Cursos: 3r i 4t de Primària 
Fortalesa: AMISTAT 

Pel·lícula: Toy Story 

Mes: Octubre 

 

 

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: Toy Story 

Director: John Lasseter 

Any: 1995 

Durada: 80 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació, fantàstica, comèdia, aventures 

Música: Randy Newman 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI 

Les joguines de l'Andy, un nen de 6 anys, temen que hagi arribat la seva hora i que un nou regal 
d'aniversari els substitueixi en el cor del seu amo. Woody, un cowboy que ha estat fins ara la joguina 
favorita de l'Andy, mira de tranquil·litzar els ànims fins que apareix Buzz Lightyear, un heroi espaial 
dotat de tot tipus d'avenços tecnològics. Woody és relegat a un segon pla. La seva constant rivalitat es 
transformarà en una gran amistat quan tots dos es perden en la ciutat sense saber com tornar a casa.. 
(FILMAFFINITY) 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

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

“No és un làser... És una petita llum que fa pampallugues” 

“No lluita contra el mal ni dispara làsers ni vola” 

“Ets un Buzzlighyear! Tens ales, brilles en la foscor...” 

“Per què hauria de voler l’Andy jugar amb mi si et té a tu?” 

“No vull que t’apropis a l’Andy. És meu!” 

“Buzz, no puc fer això sense tu. Necessito la teva ajuda” 
  

    
 

 

https://rakuten.tv/es/movies/toy-story
https://play.google.com/store/movies/details/Toy_Story?gl=ES&hl=en&id=2fTeEetq9xM
https://itunes.apple.com/es/movie/toy-story-juguetes/id429897164?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/toy-story/1Ye1nzUgtF7d?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkE0Ncwljzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638


 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Què és el que provoca l’enveja d’en Woody? Està content en Woody quan té enveja? 

2. Què fa que en Woody perdi l’enveja? Està content en Woody ara que no sent enveja? 

3. Com veu en Woody a en Buzz Lightyear quan té una actitud envejosa? Com el veu quan 
es fan amics? 

4. Què podem fer per no sentir enveja? 
 

 


