PEL·LÍCULA RECOMANADA
Cursos: 3r i 4t Primària
Competència: AFANY D’APRENDRE
Objectiu: Els bons resultats els aconsegueixo treballant
bé des del principi de curs
Pel·lícula: Monstres SA
Mes: Setembre

Programa per al desenvolupament
de les fortaleses del caràcter

SOBRE LA PEL·LÍCULA
Títol de la pel·lícula: Monsters, Inc.
Director: Andrew Adamson
Any: 2001
Durada: 92 minuts
Producció: USA
Gènere: Animació, fantàstica
SINOPSI
A Monstruòpolis, els monstres viuen aliens al món dels humans. Excepte a Monsters S.A.,
una empresa dedicada a espantar nens per a obtenir energia dels seus crits. És una tasca
difícil, ja que qualsevol objecte que hagi mantingut contacte amb un nen pot ser tòxic per
als monstres. Per això han de ser molt curosos cada vegada que viatgen al món dels humans,
utilitzant una porta d'armari, per no portar a Monstruòpolis res procedent del món humà.
James P. Sullivan, àlies Sulley, un monstre de pèl blau de més de 2 metres, posseeix el rècord
com a espantador de nens. Mike, un vivaç monstre verd d'un sol ull, és el seu ajudant
espantador i el seu millor amic. Una nit, mentre Sulley comprova el seu material, descobreix
que s'han deixat una porta sense guardar, i en obrir-la per a comprovar-la, una nena entra al
món dels monstres.
FRASES DE LA PEL·LÍCULA
“Saps, crec que no és tan perillosa com sembla”
“Els nens d’avui dia ja no s’espanten com abans”
“ves endavant, creix”.
PREGUNTES PEL COL·LOQUI

1. Es pot posar de relleu com els coneixements que en Sulley té sobre els nens
ajuda a canviar la fàbrica de Monsters S.A.
2. Convé posar de relleu la integritat dels monstres protagonistes. En Sulley i en
Mike són molt treballadors però, com actuen quan descobreixen que el que
fan no està gens bé?
3. Cada nen té por d’un tipus de monstre. Per què Boo tenia por d’en Randall i
no de Sulley? Per què Sulley es considerava aleshores un espantador tan
important?

