
 

 

Cursos: 3r i 4t de Primària 

Competència: ORDRE 

Objectiu: Organitzo les meves coses i els meus deures 
 

Pel·lícula: Antz 

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: Antz 

Directors: Eric Darnell, Lawrence Guterman, Tim Johnson 

Any: 1998 

Durada: 84 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació. 

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI 

Z, l'heroi de la pel·lícula, es queixa contínuament dels seus sentiments d'insuficiència. És una 
formiga obrera entre milions d’altres, que anhela certa individualitat. Quan coneix la formiga 
princesa Bala, anhela tornar-la a veure. Així, persuadeix el seu amic Weaver, una formiga soldat, per 
canviar-se el lloc. A Weaver li agrada ser treballadora, però Z troba horroritzat que el general 
Mandible l’hagi enviat a la batalla. Es fa amic de Barbados, que és assassinat, juntament amb tots 
els altres soldats. Només Z s’escapa i depèn d’ell rescatar la resta de la colònia de formigues del 
general Mandible.  

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“No et preocupis, se quasi perfectament el que he de fer” 

“No cometis el meu error, noi: no segueixis ordres tota la vida. Pensa per tu mateix”. 

“Ara ja has vist com és de perillós l’individualisme. Ens fa vulnerables”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Per tal que les institucions funcionin hi ha d’haver una autoritat però a vegades cal 
qüestionar-la. Quan convé qüestionar l’autoritat?  

2. Les formigues ens ensenyen que sovint hem de sacrificar el que volem fer pel bé del 
grup (la família, la classe, els amics...) però Antz també ens diu que cal respectar 
cada individu. Com es pot fer per equilibrar les dues coses? De quina manera ens pot 
ajudar l’ordre? 

3. Has pensat com de divertit pot ser per una formiga la nostra brossa orgànica? Has 
pensat que la fracció orgànica són per a elles una emocionant "Insectòpia"?  

   

https://click.justwatch.com/a?r=https://rakuten.tv/es/movies/antz&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6NTg4NTYsIm9iamVjdFR5cGUiOiJtb3ZpZSIsImp3RW50aXR5SWQiOiJ0bTU4ODU2In19LHsic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL2NsaWNrb3V0X2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTItMCIsImRhdGEiOnsicHJvdmlkZXIiOiJSYWt1dGVuIFRWIiwibW9uZXRpemF0aW9uVHlwZSI6InJlbnQiLCJwcmVzZW50YXRpb25UeXBlIjoiaGQiLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsInByaWNlIjozLjk5LCJwcm92aWRlcklkIjozNSwicGFydG5lcklkIjoxfX1dfQ&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=3352bed7-5b19-4802-8564-06389c8d0b2b
https://play.google.com/store/movies/details/Antz?gl=ES&hl=en&id=MiJadJB0ORo
https://click.justwatch.com/a?r=https://itunes.apple.com/es/movie/antz/id1331538145?l%3Den%26uo%3D4%26at%3D1000l3V2&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6NTg4NTYsIm9iamVjdFR5cGUiOiJtb3ZpZSIsImp3RW50aXR5SWQiOiJ0bTU4ODU2In19LHsic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL2NsaWNrb3V0X2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTItMCIsImRhdGEiOnsicHJvdmlkZXIiOiJBcHBsZSBpVHVuZXMiLCJtb25ldGl6YXRpb25UeXBlIjoicmVudCIsInByZXNlbnRhdGlvblR5cGUiOiJoZCIsImN1cnJlbmN5IjoiRVVSIiwicHJpY2UiOjMuOTksInByb3ZpZGVySWQiOjIsInBhcnRuZXJJZCI6MX19XX0&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=3352bed7-5b19-4802-8564-06389c8d0b2b

