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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: Charlie and the Chocolate Factory 

Director: Tim Burton 
Any: 2005 
Durada: 115 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Drama 
 
SINOPSI 
Charlie Bucket viu en una cabana de fusta amb el seu pare, la seva mare, i els seus quatre 
avis. Sense diners, la família viu admirant Willy Wonka i la seva xocolateria, situada a algunes 
desenes de metres de la barraca. El jove Charlie viu al caliu d'una família amorosa i unida, 
tot i que pateixen la pobresa. Tanmateix, a cada aniversari, Charlie rep una rajola de xocolata 
Wonka. Un any, el més cèlebre confiter del món anuncia que de manera excepcional, obrirà 
les portes de la seva fàbrica als cinc nens que tinguin la sort de descobrir un tiquet d'or en 
una de les seves rajoles de xocolata. 

Els quatre primers tiquets són descoberts per Augustus Gloup, un noi alemany llaminer i 
obès, Veruca Salt, una noia britànica capritxosa i aviciada pels seus pares, Violette 
Beauregard, una noia americana enganxada al xiclet, esportiva, i orgullosa, i Mike Teevee, 
un noi americà hiperactiu, vanitós, obsessionat per la televisió i els videojocs, a qui la xocolata 
li fa fàstic. I el cinquè tiquet recau sobre en Charlie... 
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“Els caramels no tenen cap importància, per això son caramels” 
“Les promeses incomplertes són el pitjor. Hauria sigut millor no prometre res”. 
 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Com són les relacions dels personatges amb els seus pares? Com afecten a en 

Willy les seves difícils relacions amb el seu pare dentista? En canvi, per què la bona 
relació que en Charlie té amb els seus pares i avis li permeti sentir-se segur, confiat 
i generós? 

2. Quins defectes veiem en els nens de la pel·lícula (rics, mimats, avariciosos, 
materialistes)? Quina relació hi ha entre aquests defectes i els dels seus pares? 

3. Per què li fa tanta il·lusió a en Charlie poder visitar la fàbrica de xocolata? És el 
mateix que busquen els altres nens? 


