
 

Cursos: 3r i 4t d’ESO 

Fortalesa: OBERTURA ALS ALTRES 
Objectiu: Busco la felicitat dels altres, m'esforço per que hi 

hagi bon ambient 
Pel·lícula: Campions 

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: Campeones 

Director: Javier Fesser 

Any: 2006 

Durada: 124 minuts  

Producció: Espanya 

Gènere: Comèdia dramàtica 

Plataformes on es pot veure:      
 
SINOPSI 

Marc, el segon entrenador d'un gran equip de bàsquet, passa una mala ratxa. Separat de la seva dona 
i després de discutir amb el primer entrenador, és destituït. Disgustat conduirà sota els efectes de 
l'alcohol. Després de ser detingut, la jutge que porta el cas determinarà un servei social que li farà 
entrenar un equip de bàsquet format per nois amb discapacitat. Sense ganes, poc a poc, el que era una 
obligació, acabarà per ajudar a donar sentit a la seva vida i a sortir de la seva crisi. 
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

"La discapacitat la tindrà sempre, li estem ensenyant a gestionar-la" 

“La teva obligació és protegir-los i defensar-los” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Javier Fesser (el director de Campions) en una entrevista parla dels seus Campions al·ludint 
al fet que la seva discapacitat intel·lectual demostra que "tots som meravellosament 
diferents" i posa de relleu les "enormes capacitats tot i les etiquetes prèvies" de les 
persones amb discapacitat que la història "s'encarrega d'anar esborrant". Quines són 
aquestes capacitats i aquestes etiquetes prèvies? 

2. Quina importància té l’amistat que tenen entre ells els personatges de la pel·lícula? Creus 
que els membres Los Amigos són bons amics de debò? Quina importància té per a ells 
formar part d'un equip? Creus que és important la pertinença a grups per ser feliç? 

3. La Collantes estarà contenta amb el resultat de la final? Per què? Quina lliçó aprendrà en 
Marc? 

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/campeones/5751723/
https://click.justwatch.com/a?r=https%3A%2F%2Ftv.apple.com%2Fes%2Fmovie%2Fcampeones%2Fumc.cmc.6en5t22scd2kottqkdgj62chq%3FplayableId%3Dtvs.sbd.9001%253A1362804382&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MzY4NTYzLCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0zNjg1NjMifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFwcGxlIGlUdW5lcyIsInByb3ZpZGVySWQiOjIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJidXkiLCJwcmVzZW50YXRpb25UeXBlIjoic2QiLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsInByaWNlIjo1Ljk5LCJwYXJ0bmVySWQiOjF9fV19&uct_country=ES&uct_buybox=special&sid=
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/campeones/52Z3qbIBOFyQ?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkGWDuQljzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-705874
https://rakuten.tv/es/movies/campeones
https://play.google.com/store/movies/details/Campeones?gl=ES&hl=en&id=yfa9kQBX3WY.P

