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P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol: October Sky 

Director: Joe Johnston 

Any: 1999 

Durada: 108 minuts  

Producció: USA 

Gènere: drama 

Música: Mark Isham 

Plataformes on es pot veure:   

SINOPSI: 

October Sky està ambientada al 1957, quan la Unió Soviètica va llançar el Sputnik, el primer satèl·lit 
orbital fabricat per l'home. Gràcies a la seva mestra Miss Riley, l’Homer Hickam i els seus amics de 
l'escola secundària observen cel clar de la seva petita ciutat minera de West Virginia per veure aquella 
petita espurna a la deriva per les estrelles. Homer somia amb ser un científic de coets. El seu pare, en 
John, el supervisor de la mina, no entén l'anhel d'Homer d'un horitzó més ampli. Però altres ho fan. La 
mare d'Homer cobreix la paret de la cuina amb un mural del paisatge marí que algun dia espera veure. 
Els amics d'Homer s’alegren de formar part d'una cosa nova i important, i la comunitat s'enorgulleix de 
tenir un heroi. 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“De vegades no has d’escoltar el que diuen els altres. Només has d'escoltar dins teu” 

“Ja saps que no volarà si algú no pitja el botó”. 

“Les fires de ciències són pels frikis” 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Homer, no és un gran estudiant i no és especialment bo en matemàtiques, però a partir d’una 
idea inspiradora comença a pensar diferent. Pots descriure alguna experiència similar a la teva 
vida? 

2. Per què era difícil donar suport a les ambicions d'Homer? Per què la seva mare ho veia de 
manera diferent? Creus que Homer va fer l'elecció correcta quan decideix anar a treballar a la 
mina i deixar-ho córrer? 

3. Com som tractats els "frikis" a l'escola? Creieu que les persones s'avaluen de manera diferent 
a l'escola de com són a fora d’ella? 

4. Com viuen els personatges d’October Sky la curiositat, l'empatia, la integritat i la perseverança? 
Per què són importants aquestes fortaleses del caràcter? 

https://play.google.com/store/movies/details/Cielo_de_Octubre?gl=ES&hl=en&id=MBYsNNC7P1c

