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Mes: Febrer 
 

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: A Bug’s Life 

Director: John Lasseter 

Any: 1998 

Durada: 96 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Comèdia, Familiar, Aventures 

Música: Randy Newman 

Plataformes on es pot veure: 

 

 

SINOPSI 

Una colònia de formigues és turmentada per un grup de llagostes perquè produeixin aliment per a ells. 
Flik és una formiga visionària i somiadora que vol millorar la vida de la colònia amb invents i idees 
innovadores, però les seves proposicions són mal vistes per les formigues més conservadores. Flik 
decideix acabar amb l'amenaça de les llagostes aconseguint insectes que lluitin contra ells. (WIKIPEDIA) 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment: 

“Sí, ja ho sé que és una roca, ho sé. Però anem a fingir per un moment que és una llavor, d’acord? 
Només farem servir la nostra imaginació. Ara, ara veus el nostre arbre? Tot el que ha fet aquest arbre 
gegant estava contingut dins d'aquesta petita llavor. Tot el que necessita és una mica de temps, una 
mica de sol i pluja, i voilá!” 

“Tranquils, tranquils. Som professionals capacitats. Ara, manteniu la calma. Anirem pel voltant de la 
fulla” 

“Estàs equivocat, Hopper. Les formigues no estan destinades a servir les llagostes. He vist que aquestes 
formigues fan coses fantàstiques i, any rere any, d'alguna manera aconsegueixen triar els aliments per 
a elles mateixes i per a tu. Així que, quina és l'espècie més feble? Les formigues no serveixen llagostes! 
Ets “tu” que necessites de “nosaltres”! Som molt més forts del que dius que som ... I ho saps, oi?” 

 
  

 
 

  
 

 

https://www.disneyplus.com/es-es/movies/a-bugs-life/2kV0c48TF0Ea?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkEWySyZjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://itunes.apple.com/es/movie/bichos/id448008895?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Bichos_una_aventura_en_miniatura?gl=ES&hl=en&id=JmFEgPcxak8
https://rakuten.tv/es/movies/bichos-una-aventura-en-miniatura


 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Com treballen cooperativament les formigues (a la pel·lícula i a la vida real)? Fan totes 
el mateix treball o es distribueixen les tasques? Com les beneficia treballar 
conjuntament? 

2. Què fan les formigues per combatre les llagostes? Com és que resulten victorioses si 
són molt més petites i indefenses? 

3. Per què és important el treball en equip, la comunicació i el coratge que demostres les 
formigues? Ho són també per nosaltres? 


