
EL QUE TU VULGUIS SER

1. Fomentar la reflexió sobre les metes, la presa de decisions, la planificació i el 
sentit de l’activitat.
2. Promoure un treball en equip adequat i millorar la comunicació.
3. Afavorir una actitud de lluita pels seus somnis.
4. Incentivar la seva autoestima i cerca de metes.

Primària (tots els cicles).

2-3 hores.

Materials necessaris per a visualitzar les pel·lícules, fulls, bolígrafs o llapis.

diuen que ho tenen clar i d’altres que no. No obstant això, ells mateixos ja tenen 
moltes virtuts i habilitats que és important fer-los veure. A més a més, també 
tenen somnis, sobre moltes coses que els agradaria fer quan siguin adults, una 
mica més grans o el mes que ve. El més important és que tenen metes, tenen 
habilitats i, sobretot, no han de perdre la il·lusió de perseguir els seus somnis.

Un bon començament per introduir el tema és a partir d’un cinefòrum. Després 
del visualitzat de les pel·lícules proposades els teus alumnes hauran de fer servir 
la imaginació per pensar quins somnis tenen i plantejar-se què hauran de fer per 
aconseguir-los.
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Somnis

Comença l’activitat preguntant als teus estudiants si tenen somnis de cara a 
quan siguin grans; no necessàriament professions, però sí desitjos sobre allò 
que volen ser o allò que volen aconseguir. Explica’ls que no cal saber-ho ara 
mateix i que, ben al contrari, una persona pot canviar d’opinió i de rumb. Ara 
bé, el que sí que és important és que es quedin amb el missatge que és molt 
important lluitar per allò que volem i no perdre la il·lusió d’aconseguir-ho.

A continuació digues-los que per aprofundir en el tema de perseguir els somnis 
fareu un cinefòrum (i també explica’ls en què consisteix, això).

2.1 Visionament de les pel·lícules

Tot seguit trobaràs les pel·lícules que nosaltres et proposem. A fi de tenir diverses 
perspectives, mireu-ne un parell, com a mínim. Algunes tenen el missatge que 
intentem fer arribar de manera secundària a la trama principal, o sigui que els 
alumnes hauran d’estar molt atents als personatges que estan buscant els seus 
somnis i com els conquereixen... o no.

1. Introducció a l’activitat i reflexió conjunta prèvia

2. Cinefòrum: “Somnis i il·lusions que no hem de perdre”

PEL·LÍCULA

Planet 51 Tots els cicles

Planet 51 és la història d’una família d’extraterrestres que 
viuen tranquil·lament al seu planeta fins l’arribada del 
que per a ells és un alienígena: un home. El capità Charles 
Chuck Baker, un astronauta americà, aterra a Planet 
51 pensant que és la primera persona a posar el peu al 
planeta. Sorprès, descobreix que el lloc està habitat 
per petites criatures verdes que viuen feliçment en un 
món ple de tanques blanques, reminiscència de l’alegre 
innocència de l’Amèrica dels anys cinquanta, i que com 
a única por tenen ser envaïdes per alienígenes... com en 
Chuck! Ajudat pel seu company robot Robert i pel seu 
nou amic, en Lem, en Chuck haurà d’obrir-se camí a 
través del paisatge brillant i desconcertant de Planet 51 
per no convertir-se en una peça permanent del Museu 
Espacial d’Invasors Alienígenes de Planet 51...
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PEL·LÍCULA

La 
invención
de Hugo

Billy Elliot

Quiero 
ser como 
Beckham

Up

Tots els cicles

Tercer cicle

Tercer cicle

Tots els cicles

París, anys trenta. L’Hugo (Asa Butterfield) és un nano 
orfe, rellotger i lladre que viu entre els murs d’una agitada 
estació de trens parisenca. Ningú no sap que existeix fins 
que el descobreix una excèntrica nena (Chloë Moretz), 
amb qui viurà una aventura increïble...

El 1984, durant una vaga de miners al comtat de Durham, 
s’acumulen els enfrontaments entre els piquets i la policia. 
Entre els miners més exaltats hi ha en Tony i el seu pare, 
que s’ha entestat que en Billy, el seu fill petit, rebi classes 
de boxa. Malgrat que el nano gaudeix d’un bon joc de 
cames, no té gens de grapa. Un dia, al gimnàs, en Billy 
observa la classe de ballet de la senyora Wilkinson, una 
dona de caràcter sever que l’anima a participar-hi. A partir 
d’aquest moment en Billy es dedicarà apassionadament 
a la dansa.

Els pares de la Jess (Parminder Nagra) volen que sigui 
una noia índia convencional, però ella només vol jugar a 
futbol com en David Beckham, l’estrella del Manchester 
United. Un dia, la Jules (Keira Knightley), una noia de la 
seva edat, la convida a unir-se a l’equip de futbol femení 
local. Els seus pares no entenen per què juga a futbol en 
comptes d’estudiar Dret i aprendre a cuinar; per què no 
s’intenta assemblar a la Pinky (Archie Panjabi), la seva 
germana gran, que està promesa amb l’home adequat?. 
A més a més, a la Jules i a la Jess els agrada el mateix noi, 
el seu entrenador Joe (Jonathan Rhys Meyers).

Carl Fredricksen és un venedor de globus vidu de 78 anys 
que finalment un dia aconsegueix dur a terme el somni de 
la seva vida: enganxar milers de globus a casa seva i sortir 
volant amb rumb a l’Amèrica del Sud. Ara bé, quan ja és 
en l’aire i sense possibilitat de tornar, en Carl descobreix 
que viatja acompanyat d’en Russell, un explorador de 
vuit anys amb un optimisme a prova de bombes.
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2.1 Debat sobre les pel·lícules visionades

Després del visionament d’una o de diverses pel·lícules, divideix els alumnes en 
subgrups i lliura’ls les preguntes a què hauran de respondre per després posar-
les en comú amb la resta del grup. En cas que hàgiu mirat diversos films, uns 
grups hauran de respondre sobre la base d’un i d’altres sobre la base d’un altre.

2.2 Treball en equip: responent a les preguntes

videix els teus estudiants en grups heterogenis de com a màxim cinc persones 
i entrega’ls un guió de preguntes, que podria ser com aquest:

• Quina pel·lícula us ha tocat analitzar?

• De què tractava?
• Quins protagonistes hi havia? I altres personatges importants?

• En quin moment veiem que un o diversos dels personatges persegueixen 
aconseguir el seu somni?

• Qui somni és, aquest?

• L’aconsegueixen o es rendeixen? Per què?

• Els resulta fàcil?

• Quins problemes es troben a l’hora de conquerir-lo?

• Perden la il·lusió en cap moment? Per què? Què pensen i com se senten?

• Si han perdut la il·lusió o han pensat a llançar la tovallola, què els ha animat 
a continuar?

• Els ajuden? Qui? Per què?

• És important trobar algú que confiï en nosaltres per conquerir els nostres 
somnis?

• Què hauria passat, si s’haguessin rendit?



2.3 Debat grupal sobre les respostes

Arribats a aquest punt, recull la llista de preguntes de cada grup i reparteix-la 
a un altre grup.

El debat primer consistirà a dir el que han respost els seus companys i comentar 
si hi estan d’acord o no, per què i què hi afegirien o en traurien, sota el seu punt 
de vista.

Aquesta part sortirà molt millor si s’han visionat diverses pel·lícules, ja que 
l’anàlisi serà més completa.

Un cop fet el debat sobre la pel·lícula que s’ha mirat, els teus alumnes elaboraran 
una fitxa individual i privada sobre un dels seus somnis, allò que volen ser o que 
no volen perdre (els seus talents).

La fitxa inclourà:

• Un dels meus somnis és...

• Perquè...

• Què he de fer per aconseguir-lo? (com a mínim tres passos)

• Amb quins problemes em puc topar?

• Qui em podria ajudar?

Quan acabin d’emplenar-la en poden fer un avió i llançar-lo a volar fent com si 
“llancessin els seus somnis al vol”, a aconseguir-los.

3. Fitxes de somnis

“El principal per aconseguir alguna 
cosa és creure que ho pots fer” 

(Anònim)



Acaba donant-los un retorn positiu a la seva bona feina i recordant-los el 
missatge inicial: han de lluitar pels seus somnis i no perdre mai la il·lusió.

Nota: Aquesta activitat es pot dur a terme de manera transversal en diverses 
assignatures, però recomanem fer-la a la de Tutoria, Llengua o Anglès (si a més 
a més vols treballar la segona llengua).

4. Conclusions


