
 
Cursos: 5è i 6è de Primària 

Competència: AFANY D’APRENDRE 
Objectiu: Compleixo els meus plans personals de millora 
Pel·lícula: Volant en llibertat 

Mes: Setembre 
 

 

PEL · L Í CU LA  R EC OM AN AD A  

Programa per al desenvolupament 
de les fortaleses del caràcter 

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: Fly Away Home 

Director: Carroll Ballard 
Any: 1998 
Durada: 107 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Drama 
 
SINOPSI 
Amy, una nena de 13 anys, ha d’anar a viure amb el seu pare a un nou país després que la 
seva mare es mori en un accident de cotxe. Amy no vol ser reconfortada i passeja en silenci 
pels pantans propers a la seva nova llar. Quan uns constructors fan una talla il·legal d’arbres 
al pantà, maten una oca i l’Amy troba els ous que va deixar enrere. L’Amy té cura dels ous i 
quan eclosionen, com que el primer que veuen és l’Amy, els pollets es pensen que és la seva 
mare, i la segueixen per tot arreu, fins i tot a la dutxa.  

Les autoritats locals insisteixen en que els hi tallin les ales, ja que sense la seva mare no poden 
aprendre a migrar i causarien problemes a la comunitat quan intentessin volar. Però l’Amy i 
el seu pare no permetran que les oques es vegin afectades. Tom i Amy treballen junts per 
ensenyar a les oques a volar, i després a migrar. Mentre treballen junts, Amy troba la manera 
de començar a curar la pèrdua de la seva mare i millorar la seva relació amb el seu pare. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“La primera regla sobre els amics és que han de confiar l’un en l’altre” 
“Les promeses incomplertes són el pitjor. Hauria sigut millor no prometre res”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Per què és tan important per a l’Amy mantenir les oques salvatges i lliures? 

Quin tipus de vida haurien tingut amb les ales retallades? 
2. De quina manera el projecte de l’Amy amb les oques l’ajuda a curar-se després 

de la mort de la seva mare i a millorar com a persona? 
3. Com s’ha transformat la relació de l’Amy amb el seu pare de l’inici al final de 

la història? Què ha provocat aquesta transformació? 


