
 

Cursos: 3r i 4t Primària 

Fortalesa: OBERTURA ALS ALTRES 

Objectiu: M'interesso per les coses dels altres 

Pel·lícula: Luis i els alienígenes 

Mes: Març 

 

 

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: Luis and the Aliens. 

Director: Christoph Lauenstein,  Wolfgang Lauenstein 

Any: 2018 

Durada: 86 minuts  

Producció: Alemània 

Gènere: Animació, familiar 

Plataformes on es pot veure:     

 

 

SINOPSI 

Lluís té 12 anys i sovint se sent sol. No té amics i el seu pare, l’ufòleg Armin Sonntag no té temps per a 
ell. Està obsessionat amb provar l'existència de vida intel·ligent a l'espai i passa tota la nit treballant 
amb el seu telescopi i tot el dia dormint, sense apreciar que la vida intel·ligent que més important és 
la que està al seu costat: el seu fill Luis. Afortunadament, l'ajuda està en camí des d'una llunyana 
galàxia: 3 alienígenes s'estavellen prop de la casa de Luis. 

Luis està encantat i ràpidament, es fa amic d'ells. Però quan s'assabenta que el seu pare està convençut 
que els alienígenes són perillosos i podrien ser perseguits, Luis i els tres extraterrestres tenen una idea 
per contactar amb la nau nodrissa perquè els rescati. Mentrestant, el director d'un internat apareix per 
portar-se a Lluís, que se sent temptat a sortir del seu planeta d'origen per anar a explorar l'espai amb 
els seus nous amics. 
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

"Deixa’m assecar aquestes llàgrimes. Aquestes sí que són llàgrimes d'un noi solitari" 

“No és el que vols, sinó el que necessites” 

“L'únic que t'importa és la teva feina. No tens temps per a mi...” 
 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Quina missió tenen en la pel·lícula Luis, Mog, Wabo i Nag? 

2. En Luis i el seu pare amb prou feines es parlen. Hi ha entre ells un mur de silenci i tristesa 
que els separa. A què es deu aquest mur? Com es trenca?  

3. Quines coses has vist a la pel·lícula que només fan els amics de debò? 

https://tv.apple.com/es/movie/cars/umc.cmc.6tkcbec7pfpemkufvlqkyxxyu?playableId=tvs.sbd.9001%3A391317141
https://play.hbomax.com/page/urn:hbo:page:GYYvBBgz1KqGDwgEAAAAZ:type:feature?awc=17045_1646320779_d7642d472286c934f2931971853478ff&utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=400165
https://rakuten.tv/es/movies/luis-y-los-alienigenas
https://play.google.com/store/movies/details/Luis_y_los_alien%C3%ADgenas?gl=ES&hl=en&id=SHZPMWlM8TM

