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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 de la pel·lícula: Paddington 

Director: Paul King 

Any: 2014 

Durada: 95 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Comèdia, Familiar 

Música: John Williams 

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI 

Un explorador dels anys 60, el geòleg Montgomery Clyde, explora el Perú més remot i hi acaba 
descobrint una nova espècie d'ós bru. Fa amistat amb una parella d'óssos a qui anomena Pastuzo i 
Lucy, i els ensenya a parlar i fer melmelada prometent-los que sempre serien benvinguts a Londres. 
Uns anys més tard, Pastuzo i Lucy passen els dies feliços en companyia del seu nebot Paddington. Però, 
després d'un terratrèmol, Paddington embarca clandestinament a bord d'un vaixell que el portarà a 
Londres amb l'objectiu de trobar una nova llar amb l'explorador que els seus oncles van conèixer anys 
abans. (Wikipèdia). 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

Mira de recordar quin personatge diu aquestes frases i en quin moment: 
 “La senyora Brown diu que a Londres tothom és diferent, i això significa que tothom hi pot cabre.” 
“- Per què el pare és tan avorrit i antipàtic? - Pel teu bé, Jonathan” 

“Mai seré com la resta de gent, però està bé, perquè sóc un ós. Un ós anomenat Paddington” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Paddington marxa tot sol després del terratrèmol. Se us acudeixen situacions similars de la 
vida real en què els nens han estat obligats a fugir a causa dels perills a casa? Com et sentiries 
si et passés una cosa així?  

2. La feina del senyor Brown consisteix a analitzar el risc, cosa que el porta a ser molt protector 
dels seus fills. Creus que la seva preocupació està justificada? Et molesta quan els pares no et 
deixen fer alguna cosa perquè pot ser perillós? 

3. Paddington és molt ben educat. Creus que és important ser educat? 

4. En quines situacions Paddington demostra que és valent i s’enfronta sense por a situacions 
noves? 

 
 

 

https://play.google.com/store/movies/details/Paddington?gl=ES&hl=en&id=pqod_xnJLNE
https://rakuten.tv/es/movies/paddington

