
 

Cursos: 1r i 2n ESO 

Fortalesa del Caràcter: PRUDÈNCIA 

Objectiu: Demano consell i ho rebo amb agraïment 

Pel·lícula: Compta amb mi 

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: Stand by Me  

Director: Rob Reiner 

Any: 1986 

Durada: 88 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Drama 

Plataformes on es pot veure:   

 

SINOPSI 

Quatre nois de dotze anys van a buscar el cos d'un nen de la seva edat seguint les vies d'un tren, Ray 
Brower, amb l'esperança de sortir als diaris gràcies al seu descobriment (el cos es troba al bosc). Hi ha 
aventures, contes a la vora del foc, amistat... 

El camí que hauran de recórrer simbolitza el seu pas de la infantesa a l'adolescència. Al fil del trajecte, 
aprenen a conèixer-se millor, s'ajuden mútuament, i comparteixen els seus sofriments que són els de 
nens oprimits pels seus germans grans, ignorats pels seus pares i amb poques esperances en un entorn 
tancat.  

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Mai més he tingut uns amics com els que vaig fer quan tenia 12 anys” 

“- Teddy, actua com una persona de la teva edat! 

- Això faig! Estic en plena joventut i només seré jove una vegada! 

- Sí, però seràs estúpid la resta de la teva vida” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Per què els protagonistes de Compta amb Mi busquen refugi en un comportament temerari? 

Què ho fa que durant l’adolescència ens sentim cridats a aquest tipus de comportaments? 
2. Com mostra la pel·lícula l'impacte que té la mort, ja sigui sobre membres de la família, amics 

o desconeguts? 
3. En molts moments, els nens fan coses pròpies dels  adults (paraulotes, referències sexuals, 

alcohol, tabac...). Per què ho fan? 
4. Com reaccionen els protagonistes davant dels consells que reben per part dels adults? Per 

què? Com t’agradaria a tu que et diguessin les coses que fas malament? 

https://gloria.tv/post/7VC837iUYx7hCGfpzNpKN9uaW
https://www.filmin.es/pelicula/cuenta-conmigo?utm_source=justwatch
https://rakuten.tv/es/movies/cuenta-conmigo
https://gloria.tv/post/7VC837iUYx7hCGfpzNpKN9uaW

