
 

 

Cursos: 5è i 6è de Primària 

Competència: ORDRE 

Objectiu: Tinc cura de l'ordre material 
 

Pel·lícula: Temps moderns 

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: Modern Times 

Director: Charlie Chaplin 

Any: 1936 

Durada: 103 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Comèdia 

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI 

MODERN TIMES tracta de dues persones que lluiten contra la marginació durant l’era industrial. 
Charlie Chaplin és un treballador de la línia de muntatge que perd la feina després d'un accident de 
treball. Aviat es troba liderant una desfilada comunista mentre intenta retornar una bandera 
vermella a un home que la va deixar caure i és enviat a la presó. En un intent de fugida que hi ha a la 
presó, Chaplin captura els presoners i allibera els guàrdies i és perdonat pel seu heroisme. Chaplin 
aviat està decidit a tornar a la presó i troba la seva oportunitat quan veu una pobra nena robant pa, i 
confessa que va ser ell qui el va robar. Però un testimoni identifica la nena. Després d'una sèrie de 
passos equivocats i viatges per la presó, Chaplin i la nena acaben caminant cap al capvespre junts.  

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Això no està bé. No és pràctic” 

“ La manxa d’alimentació eliminarà l’hora de dinar, augmentarà la producció i disminuirà la despesa 
general”. 

“Puc quedar-me una mica més?... Sóc tan feliç aquí”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Organitzar el nostre temps i les nostres tasques no té com a objectiu millorar només la 
nostra productivitat. També cal un temps pel descans i per estar amb les persones que 
estimem. Es pot parlar sobre l’efecte deshumanitzador de la tecnologia que forma part dels 
temps moderns. Et sembla una bona idea la màquina de menjar? 

2. Per què en Charlot vol tornar a la presó? Per què Goddard no hi vol anar? En Charlot pensa 
que la presó és millor o pitjor que la fàbrica? Com ho pots saber?  

3. En què es diferencien Chaplin i Goddard en les seves reaccions davant els problemes? 

4. Malgrat en Charlot sembli caòtic i desordenat, es veu que té “el cap força ordenat”: Sap el 
que està bé i el que està malament i actua en conseqüència. Quines creus que són les coses 
importants per Charlot? 

 
 

 

https://click.justwatch.com/a?r=https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.84b52893-d240-7dc1-ab6c-fb541697c316?ie%3DUTF8%26linkCode%3Dxm2%26tag%3Djust0a7-21&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MTE4NDA0LCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0xMTg0MDQifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFtYXpvbiBQcmltZSBWaWRlbyIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJmbGF0cmF0ZSIsInByZXNlbnRhdGlvblR5cGUiOiJoZCIsImN1cnJlbmN5IjoiRVVSIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MTE5LCJwYXJ0bmVySWQiOjF9fV19&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=3352bed7-5b19-4802-8564-06389c8d0b2b
https://click.justwatch.com/a?r=https://itunes.apple.com/es/movie/tiempos-modernos/id1191298148?l%3Den%26uo%3D4%26at%3D1000l3V2&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MTE4NDA0LCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0xMTg0MDQifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFwcGxlIGlUdW5lcyIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJyZW50IiwicHJlc2VudGF0aW9uVHlwZSI6ImhkIiwiY3VycmVuY3kiOiJFVVIiLCJwcmljZSI6Mi45OSwicHJvdmlkZXJJZCI6MiwicGFydG5lcklkIjoxfX1dfQ&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=3352bed7-5b19-4802-8564-06389c8d0b2b

