
 

Cursos: 1r i 2n Primària 

Fortalesa del 
Caràcter: 

FORTALESA 

Objectiu: 
Sé controlar el mal geni quan alguna cosa m’ho ha 
provocat 

Pel·lícula: Shrek 

Mes: Octubre 

 

 

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: Shrek 

Director: Andrew Adamson, Vicky Jenson 

Any: 2001 

Durada: 93 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació, fantàstica 

 

SINOPSI 

Shrek és un gran ogre verd que viu feliçment sol en un pantà fins que Lord 
Farquaad es proposa crear el regne perfecte i desfer-se de tots els personatges de fades. Aviat, els tres 
ratolins cecs, els tres porquets, l’home de pa de gingebre, totes les bruixes voladores de l’escombra, 
Pinotxo i un ruc parlant es traslladen al pantà. Shrek es mostra furiós davant la intrusió. Fa un tracte 
amb Farquaad, que necessita casar-se amb una princesa per posar el toc final al seu regne. Shrek 
rescatarà la princesa Fiona i la portarà a Farquaad, i Farquaad li donarà a Shrek el seu pantà. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Vinga Fawn. Escolta el teu cor. El cor et posa en problemes, el cap és el teu amic” 

“Aneu amb compte amb la cua verda, ja que s’enfila i s’amaga a les cantonades on hi ha les ombres. 
Aneu en compte i sabreu que abans que es trenqui l'alba, en el fons de la foscor, alguna cosa es 
desperta”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. L’Shrek és bastant malcarat. Té molt mal humor i no li agrada la companyia de la gent... Però 

això va canviant al llarg de la pel·lícula. Per què? 
2. Shrek diu que "no m'importa el que la gent pensa de mi". És cert que a Shrek no li importava 

el que pensés la gent d’ell? Què volia dir que els ogres són com les cebes? Què vol dir dir que 
la gent té capes? 

3. La princesa Fiona esperava que el príncep Encantador la salvés i enlloc d’això, arriba Shrek. 
Com va canviar d'opinió sobre ell? Com la va ajudar a acceptar-se? Per què cal acceptar-nos tal 
com som? 

4. Com es demostra la perseverança i el treball en equip dels personatges de Shrek? 


