
 

 

Cursos: 1r i 2n de Primària 

Competència: ORDRE 

Objectiu: Endreço les coses al seu lloc 
 

Pel·lícula: Ratatouille 

Mes: Setembre 

 

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: Ratatouille 

Director: Brad Bird 

Any: 2007 

Durada: 110 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI 

RATATOUILLE segueix les aventures culinàries de Remy, una rata única que no pot menjar 
escombraries. Vol les coses bones, oli de tòfona i bons formatges artesans, que el converteixin en les 
l’ovella negra de la seva tripulació. Després que la família de Remy sigui expulsada del seu hàbitat 
per una àvia armada de pistoles, surt als carrers de París, on el visita el fantasma del famós xef 
Gusteau, recentment mort, famós per la dita populista. "Tothom pot cuinar". Remy és atret pel 
restaurant de tres estrelles de Gusteau, on se sent com a casa... abans de ser vist i gairebé assassinat 
pels ganivets voladors. Remy, ràpid amb les espècies, salva al jove ajudant de cuina Linguini de fer 
malbé la sopa del dia i els dos formen un parella estranya. A partir d’aleshores, Remy passa a formar 
part del senyor Miyagi, en part titellaire mentre ajuda Linguini a preparar deliciosos plats especials. 
Però a mesura que Linguini pren la seva nova fama com a xef del dia, Remy es torna cada cop més 
trist pel fet que algú s’estigui s’estigui fent famós amb les seves receptes. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“La naturalesa és canvi, papa. La part on podem influir... I comença quan prenem decisions.” 

“Creus que cuinar és una feina bonica, oi? Com la mare a la cuina? Bé, la mare mai va haver 
d’afrontar la pressa del sopar, on tots els àpats són diferents i cap és senzill amb els diferents 
moments de cocció i tots han d’arribar a la taula del client exactament al mateix temps, calents i 
perfectes. Cada segon compta i no pots ser mare.” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Com cal que estiguin la cuina i els estris? Què passa si no estan nets i polits? 

2. Què cal fer per tenir tants plats diferents preparats en tant poc temps? 

3. Creus que està bé fingir ser una cosa que en realitat no ets. Linguini s’acredita les 
idees de cuina de Remy per semblar un xef i Remy s’allunya de la seva família de 
rates per estar amb els seus amics humans i menjar bon menjar.  

    
 

 

https://rakuten.tv/es/movies/ratatouille
https://play.google.com/store/movies/details/Ratatouille?gl=ES&hl=en&id=oETHUt8t14I
https://itunes.apple.com/es/movie/ratatouille/id469344102?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.disneyplus.com/movies/ratatouille/4zRnUvYGbUZG?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkiXLRwBjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch GmbH-707638

