
 
Cursos: 1r i 2n Primària 

Competència: AFANY D’APRENDRE 
Objectiu: Treballo cada dia 
Pel·lícula: Campanilla y la leyenda de la bestia 

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: Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast 

Director: Steve Loter 
Any: 2015 
Durada: 76 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Animació, fantàstica 
 
SINOPSI 
La fada animal Fawn estima tots els animals, inclosos els més espantosos. Però quan 
descobreix Gruff, una nova criatura que ha sortit de la hibernació per raons desconegudes, 
la tendència de Fawn a estimar incondicionalment pot posar en perill la seguretat de Pixie 
Hollow. Aviat ella, Tink i les altres fades s’assabenten que, aquesta vegada, Fawn ha portat 
a casa alguna cosa més del que es podia esperar. 
 

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. Les famílies podeu parlar sobre com equilibrar el cap amb el cor. Alguna 

vegada has volgut fer alguna cosa de la que no estiguessis gaire segur? Què 
va passar? Què vas fer? Què fa la fada Fawn a la pel·lícula? 

2. Fawn veu alguna cosa en Gruff que els altres no veuen. Com podem intentar 
trobar coses en els altres que potser no es veuen a primera vista? 

3. Les fades es necessiten mútuament per protegir amb èxit Pixie Hollow. Com 
s’ajuden les unes a les altres? 

4. Creus que els personatges de la pel·lícula tenen ganes d’aprendre coses 
noves? 


