
 

Cursos: 1r i 2n ESO 

Fortalesa del 
caràcter: 

FORTALESA 

Objectiu: Demostro força de voluntat per superar les dificultats 

Pel·lícula: Un monstre em ve a veure 

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: A monster calls 

Director: J.A. Bayona 

Any: 2016 

Durada: 108 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Drama, fantàstic 

 

SINOPSI 

Connor és un jove de 12 anys que, després de la separació dels seus pares, 
es converteix en l'home de la casa i l'encarregat de portar les regnes de la llar. Amb la seva mare, jove 
i malalta de càncer, el petit intentarà superar totes les seves pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre. 
Fantasia, contes de fades i històries imaginàries del petit es veuran les cares no només amb la realitat, 
sinó amb la seva freda i calculadora àvia. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Comprenc que estiguis enfadat. Jo també estic enfadada i, si et cal trencar les coses, per Déu, trenca-
les. Tant de bo tingués 100 anys, 100 anys que et pogués donar.” 

“Per descomptat que tens por, però ho faràs perquè per això em vas fer venir. Vinga.”. 

“Em sap molt de greu que hagis de passar per això... Però has de ser valent, entens?” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Què és el que el monstre intenta ensenyar a en Conor? Què aprèn en Conor de les 
històries del monstre? 

2. Per què és tan difícil per a en Conor admetre com se sent per la malaltia de la seva mare? 
Com canvien les coses després que finalment s’expressi? Alguna vegada has tingut por 
de dir als altres el que estaves pensant o sentint? Per què? 

3. Com promou la pel·lícula el coratge i la compassió? Per què són importants aquestes 
fortaleses per a la vida? 

 


