
 

Cursos: 1r i 2n ESO 

Fortalesa: OBERTURA ALS ALTRES 

Objectiu: Dialogo sobre experiències personals amb 
naturalitat 

Pel·lícula: Units 

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: United 

Director: James Strong 

Any: 2011 

Durada: 90 minuts  

Producció: UK 

Gènere: Drama 

Plataformes on es pot veure:   
 

 

SINOPSI 

Basada en la història real dels Busby Babes, que a mitjans dels 50, va ser l'equip més jove a guanyar la 
Lliga anglesa de la història, un grup de futbolistes extraordinaris la carrera dels quals es va truncar en 
un accident d'aviació a Munic tornant de jugar una eliminatòria de Copa d'Europa contra l'Estrella Roja 
de Belgrad. 

La pel·lícula mostra com era la vida dels seus joves integrants, la forma en què els supervivents i les 
seves famílies van fer front a la tragèdia donant un exemple d'integritat que va inspirar el món... i va 
portar de nou l'esperança.  

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“No és el moment de pensar en el club sinó en les famílies que han perdut algú, no només dels nostres 
jugadors sinó també del nostre personal. Estem resant per ells.” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. De vegades algunes de les coses que l´ésser humà és capaç de fer són grans i apassionants i 

mouen a multitud de "fans" però sovint oblidem que no són importants en si mateixes sinó 
que ho són per les persones que ho fan possible. De quina manera ho explica aquesta 
pel·lícula? 

2. Busqueu altres exemples en què la premsa, grups de fans o nosaltres a nivell individual 
atorguem importància a determinades coses que creiem que son importants i oblidem que ho 
són per i per a les persones. 

3. Per quina raó explicar i escoltar experiències personals ens pot ajudar a adonar-nos de la 
importància de les persones per damunt de les coses. 

https://mixdrop.to/e/j9178xowfnll7e/
https://www.youtube.com/watch?v=8VcPOQfrhIg

