
 
Cursos: 1r i 2n ESO 

Competència: JUSTÍCIA 
Objectiu: Participo activament en la preparació i 

realització de campanyes d'ajuda als necessitats 
Pel·lícula: The blind side: un somni possible 

Mes: Desembre 
 

 

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: The Blind Side 

Director: John Lee Hancock 
Any: 2009 
Durada: 128 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Drama 
 
SINOPSI 
Michael Oher, de 17 anys, és un adolescent que viu sol al carrer i se les enginya per 
sobreviure. Quan un dia Leigh Anne se'l troba caminant per la ciutat en ple hivern, sense 
dubtar-ho, li insisteix perquè passi la nit a casa seva. D'aquesta manera, a poc a poc, Michael 
anirà integrant-se en la família Tuohy la qual l'ajudarà a realitzar un dels seus somnis: 
esdevenir jugador de futbol americà.  
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“Veus aquest escut? Cristià. Podem prendre’ns-ho seriosament o podem esborrar-ho”  
“Has de conèixer els teus jugadors. En Michael té un noranta vuit sobre cent en instints de 
protecció” 
“Et vaig dir que m’ho podries agrair més endavant. Ara és més endavant, Bert”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Les famílies poden parlar sobre el que motiva a Leigh Ann a acollir en Michael a casa 

seva. Va ser una acció completament desinteressada? Per què després ella diu que 
en Michael li va canviar la seva vida (i no al revés)? 

2. Per què creus que en Michael és tant distant amb la gent? Creus que això pot tenir 
alguna cosa a veure amb la seva situació familiar? 

3. Per què en Michael confia en els Tuohys? Què li atrau d’ells? La pel·lícula aborda 
adequadament l’escepticisme i el prejudici al que es van haver d’enfrontar en Michael 
i els Tuohys quan el van adoptar? 


