
 

Cursos: 1r i 2n Primària 

Fortalesa del caràcter: PRUDÈNCIA 
Objectiu: Si no sé si està bé, abans de fer res, ho 

pregunto 
Pel·lícula: Cars 

Mes: Febrer 
 

 

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: Cars 

Director: Joe Ranft, John Lasseter 

Any: 2006 

Durada: 116 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació, aventures 

Plataformes on es pot veure:     

 

SINOPSI 

Llamp McQueen és un automòbil de competició novell i apassionat que es troba perdut a la ciutat 
fantasma de Radiator Springs de la Ruta 66. Travessant el país en direcció al gran Campionat de la Copa 
Piston a Califòrnia per competir amb dos veterans, McQueen coneix els originals personatges que habiten 
la ciutat -inclosa Sally, Doc Hudson i Mater. Tots l'ajudaran a comprendre que hi ha coses més importants 
que aconseguir premis, fama i patrocinis. Aquest repartiment també inclou les actuacions de llegendes 
de les carreres de cotxes com Richard Petty i Cheech Marin. Plena d'humor, acció, sentiments i proeses 
tècniques, Cars és una pel·lícula d'alta velocitat per a espectadors de totes les edats 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Hi ha molt bona gent per aquí que es preocupen els uns pels altres. No vull que depenguin d’algú amb 
qui no puguin comptar.” 

“Tens més talent en un cargol que molts cotxes en tot el seu xassís. Però ets estúpid.” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Val la pena fixar-se en la relació entre els cotxes vells i els més nous. Tenen valors diferents: mentre els 

joves son individualistes (consumisme, culte a la pròpia imatge), els cotxes vells tenen un caire més ètic 
(paciència, habilitat i dedicació a la comunitat). 

2. Lighting estava molt confiat que guanyaria la cursa contra el vell Doc, però per què la va perdre? Va seguir 
els seus consells? Per què és important seguir els consells dels grans? 

3. Com aprèn en Lightning a apreciar una vida més senzilla? Com l’ajuda a millorar personalment? 
4. A la cursa final el cotxe verd provoca en Lighting, ell li respon també amb trampes? De quina manera ha 

canviat la seva forma de conduir respecte la primera cursa? 
5. Fixa’t que cada color té un color diferent. Cada color intenta indicar una manera de ser diferent... Els pots 

identificar? 

https://www.primevideo.com/detail/0NHIUA9RR4HFLVYDN1TVSK6VBA/ref=atv_dl_rdr?tag=just0a7-21
https://tv.apple.com/es/movie/cars/umc.cmc.6tkcbec7pfpemkufvlqkyxxyu?playableId=tvs.sbd.9001%3A391317141
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/cars-una-aventura-sobre-ruedas/41KYquQjLwge?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkGUvY25h2wkWw0&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-705874
https://rakuten.tv/es/movies/cars

