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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: Finding Dory.  

Director: Andrew Stanton, Angus MacLane 

Any: 2016 

Durada: 103 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Animació, aventures, familiar 

Plataformes on es pot veure:     
 

SINOPSI 

Dory té un flashback de la seva vida com a peixeta i recorda alguna cosa dels seus pares per primera 
vegada. Adonant-se que ella i els seus pares solien viure a la costa de Califòrnia, demana a Marlin i 
Nemo que l'ajudin a trobar la seva família. Gràcies als seus amics, les tortugues marines, arriben 
ràpidament al Marine Life Institute de Califòrnia, però es separen quan els científics rescaten i 
etiqueten Dory. Ha de fer-se amiga de noves criatures marines, com un pop anomenat Hank, per 
ajudar-la a localitzar els seus pares, mentre que en Marlin i en Nemo busquen desesperadament una 
manera d'entrar a l'institut per buscar-la. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Puc recordar algunes coses perquè tinc una família, perquè tothom té una família” 

" Quan alguna cosa és massa difícil... Sempre hi ha una altra manera de fer-ho" 

“Quan la vida et fa mal, saps què has de fer? Només cal seguir nedant” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Què aprèn Dory la família? Qui consideres que forma part de la teva família? 

2. Quins personatges són models a seguir? Què demostren que són valents, desinteressats i 
solidaris? En quins moments es posa de relleu la seva perseverança?  

3. Podeu parlar sobre la discapacitat de Dory i com l'afecta. Li impedeix experimentar l'amor, 
l'amistat o la felicitat? Què ens ensenya la seva experiència (i la de Nemo) sobre les 
discapacitats? Com saps quines són les teves habilitats i què fas per aprofitar-les al màxim? 

4. Què vol dir estimar algú incondicionalment? Quins personatges de la pel·lícula s'estimen 
d'aquesta manera? 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/buscando-a-dory/2L6w30vnqebX?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkGQJayJjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-705874
https://click.justwatch.com/a?r=https%3A%2F%2Ftv.apple.com%2Fes%2Fmovie%2Fbuscando-a-dory%2Fumc.cmc.7k1eigpw7zixnwe61ll44zzis%3FplayableId%3Dtvs.sbd.9001%253A1123186492&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MTIzMzc0LCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0xMjMzNzQifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFwcGxlIGlUdW5lcyIsInByb3ZpZGVySWQiOjIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJyZW50IiwicHJlc2VudGF0aW9uVHlwZSI6ImhkIiwiY3VycmVuY3kiOiJFVVIiLCJwcmljZSI6My45OSwicGFydG5lcklkIjoxfX1dfQ&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=
https://play.google.com/store/movies/details/Buscando_a_Dory?gl=ES&hl=en&id=vcKFJcx52TY
https://rakuten.tv/es/movies/buscando-a-dory-6536a341-a735-4db3-a1d9-845eed03bd40

