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Recorda les teves maneres
La tieta Lucy ha transmès tots els seus valors al Paddington, que sempre recorda els seus ensenyaments,
especialment: “Si ets bo i educat, tot anirà sobre rodes”
o “Recorda les teves maneres”, així com dir “Si us plau”
i “Gràcies”. Dialoguem: Quines bones maneres et semblen més importants? Qui te les ha ensenyat?

Com ens hem d’oblidar de tu? Ets de
la família!
Els Brown han acollit el Paddington com si fos de la família i l’estimen tal com és. Per al Paddington la família és
el més important, per això és capaç de sacrificar-se i treballar per aconseguir el millor regal possible per a la tieta
Lucy, i el seu amor pels Brown li dona forces per estar a la
presó i mantenir l’esperança. Els Brown no dubten mai de
la seva paraula i no deixen de buscar el vertader culpable
del robatori. Afegeix-hi les vocals i descobreix els 4
ingredients d’una bona relació familiar.
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Campeones

Una bossa de
bales

Wonder

Recordes on va anar el Sr. Buchanan a buscar una de
les pistes? La catedral de Sant Pau és la segona més
gran del món després de la de Sant Pere de Roma. Al
principi era de fusta, però va ser destruïda en el gran
incendi de Londres l’any 1666. La cúpula és impressionant i està composta per tres galeries circulars. A la primera és on va anar el Sr. Buchanan per trobar la pista.
Esbrina com es diu: ________________________

Buscar allò que és bo
La tieta Lucy ha ensenyat al Paddington a buscar allò que
és bo de les persones: “Si busques el que és bo de les
persones, ho trobaràs”. Nudillos no ha tingut la sort de
créixer amb la tieta Lucy i el seu pare sempre li deia que
“no arribaria a res”, per això ha desenvolupat una baixa
autoestima i una forta desconfiança cap als altres, al revés que el Paddington, que, tot i ser tan maldestre i ingenu, sempre fa amics per tot arreu on va gràcies al seu bon
cor i a la seva amabilitat. Pensa en una qualitat positiva
d’un company/a i elabora una targeta pop-up per lliurarl’hi incloent-hi el valor que destaques en el seu interior.

El Papa Francesc ens demana que tinguem quatre actituds amb els immigrants: ACOLLIR, PROTEGIR, PROMOURE i INTEGRAR. Explica com creus que han tractat el
Paddington amb una frase que integri els quatre verbs:
_________________________________________
_________________________________________
Elabora un cartell d’acollida: Imagina que el Paddington arriba al teu barri o al teu poble després d’haver patit
el terratrèmol al Perú. Elabora un cartell amb el teu equip
i col·loca’l en un lloc visible de l’escola.
Els joves somien amb una vida millor, però molts es
veuen forçats a emigrar per trobar una millor situació
econòmica i ambiental.
IL Sínode dels Bisbes sobre els Joves, 45

SEUS: Albacete, Almeria, Astúries, Àvila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Calahorra–Logronyo, Canàries, Cartagena, Ciudad Real, Conca, Galícia, Getafe, Huelva, Lleó, Lleida, Madrid,
Màlaga, Mallorca, Menorca, Oriola–Alacant, Palència, Pamplona–Tudela, Salamanca, Sant Sebastià, Sant Feliu de Llobregat, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife,
Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valladolid, Vic, Vitòria, Zamora, Saragossa.
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« Un anun

http://www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual

Paddington 2
Paul King, 2017

Sinopsi

Un anunci als afores

La catedral de Sant Pau

La cabaña

Un os digital
És el Paddington un os digital o és un actor amb
una elaborada disfressa? Doncs, encara que sembli
difícil de creure, el Paddignton és un os totalment
digital, una obra mestra creada per l’equip del Pablo Grillo, director d’animació de la pel·lícula i de
l’empresa britànica Framestore. Hi han treballat 350
persones durant tres anys, que han tingut una cura
especial dels ulls i els cabells. Però, durant la major
part del rodatge, l’actriu Lauren Barrand, d’un metre i nou centímetres, interpreta l’os. Sabies que el
seu pare, Óscar Grillo, que també és animador, va
emigrar des de l’Amèrica Llatina per buscar feina?
Esbrina el país:
Perú
ORGANITZA:

Argentina

Mèxic

La nova pel·lícula del Paddington ens mostra una altra emocionant aventura de l’os més famós de Londres, que va emigrar
des del recòndit Perú a la recerca d’una nova llar i una família
d’acollida. Ara ja es troba totalment integrat amb els Brown i
en el veïnat de Windsor Gardens, on se sent ben acollit. A la
botiga d’antiguitats del Sr. Gruber trobarà un regal especial per
l’aniversari de la tieta Lucy, un llibre pop-up sobre Londres. I és
que no es compleixen 100 anys cada dia. El Paddington haurà de
treballar de valent per poder comprar-lo. Però tot el seu món se
n’anirà en orris quan el llibre és robat per un personatge misteriós i el Paddington és acusat i condemnat a deu anys de presó.
Mentre els Brown intenten trobar l’autèntic lladre, el Paddington
farà nous amics a la presó i canviarà molts cors gràcies a la seva
bondat, a la seva amabilitat, a les seves bones maneres i… als
seus sandvitxos de melmelada de taronja!
Títol original: Paddington 2. Direcció: Paul King. Guió: Michael Bond, Simon
Farnaby, Paul King. Gènere: Comèdia, Familiar. País: Regne Unit. Música:
Dario Marianelli. Director d’animació: Pablo Grillo. Durada: 95 minuts. Repartiment: Hugh Grant, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Brendan Gleeson.
Qualificació per edats: Apta per a tots els públics.

Equador
COL·LABOREN:

edebé
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Si us plau, cuideu-vos
d’aquest os. Gràcies

Personatges i valors

Assenyala dos o tres valors o qualitats
(positives o negatives) dels personatSi us plau i gràcies. La tieta Lucy semges. Quin és el teu personatge preferit?
pre ensenya al Paddington bones maneres i l’envia a Londres amb un cartell Paddington:
amb aquest missatge, explicant-li que Mary Brown:
els anglesos l’acolliran perquè recorda- Henry Brown:
ran que ells mateixos, durant la guerra, Nudillos:
van haver d’evacuar milers de nens, Phoenix Buchanan:
deixant-los en estacions de tren amb Amabilitat, Empatia, Hospitalitat, Amistat,
una etiqueta al voltant del coll per tal Lleialtat, Confiança, Optimisme, Ingenuïtat,
que famílies desconegudes els acollis- Desconfiança, Cortesia, Baixa autoestima,
Egoisme, Responsabilitat, Creativitat
sin. Dialoguem: Creus que té raó?

Frases per dialogar
Qui diu aquestes frases? Per què?
_________: “No et pots refiar de ningú, per això faig sola això del diari.”
_________:“Jo mai no dono res a canvi de res.”
_________: “El meu pare sempre em
deia que no arribaria a res, i tenia raó.”
_________: “El Paddington busca el
millor de tots nosaltres i curiosament
ho troba.”
_________: “Et fa por el que pugui
passar?”
_________: “M’has mentit.”

Ordena la història de l’1 al 9
Un os d’antifaç andí
“Hi havia una vegada un os anomenat Paddington que
havia perdut els seus pares en un terratrèmol al Perú...”
Michael Bond és el creador de l’os més famós i entranyable de Londres, i va vendre més de 35 milions de

còpies de les seves novel·les sobre el Paddington, les
quals s’han traduït a 40 llengües. Va morir amb 91 anys,
el 2017. Però, sabies que l’únic os que hi ha al Perú és
l’os d’antifaç andí i que a més està en perill d’extinció?
Investiga i comparteix amb els companys: Elabora un
cartell amb informació sobre una espècie d’os en perill
d’extinció i dues accions per intentar evitar-la. Comparteix!

Com a mínim jo no fingeixo ser qui no soc
Per què li diu la Judy aquesta frase al seu germà Jonathan? Per què es fa anomenar J. Dog
davant dels seus amics? Dialoguem: Ens costa acceptar com som i què ens agrada?

La riquesa està en la
diversitat
El director de la pel·lícula, Paul King, ha
estat fidel a l’autor dels llibres, Michael
Bond, en el fet de mostrar una comunitat de veïns multicultural amb orígens
molt diversos. Alguns dels millors amics
del Paddington són immigrants com ell.
Sense perdre les seves arrels estan
integrats en la comunitat i s’ajuden
mútuament. Mr. Gruber, l’amo de la
botiga d’antiguitats, és hongarès, el Dr.
Jafri és d’origen indi i l’escombriaire
Fred Barnes té arrels africanes. Quan
s’adona que no podrà aconseguir el
llibre per a la tieta Lucy, tots hi posen
diners per aconseguir un bitllet per tal
que viatgi a Londres, una sorpresa que
el Paddington mai no oblidarà.
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Descobreix el tresor de la tieta Lucy
El Paddington vol regalar a la seva tieta Lucy un antic llibre pop-up sobre Londres, però el
llibre amaga un missatge ocult que porta cap al fabulós tresor de la besàvia de Madame
Kozlova. La tieta Lucy també ha regalat un tresor al Paddington i l’ha amagat en diferents
monuments i llocs de Londres. Li ha ensenyat a ser… Si uneixes les lletres inicials de
cada lloc, sabràs quin és el tresor. Descobreix les pistes!
_		

Era foraster, i em vau acollir

(Mt 25,35)

Església de Westminster on es duen a terme les coronacions.

_

El museu de cera més famós del món. Inaugurat el 1884.

_

Tipus de botiga del Sr. Gruber a Portobello Road.

Escriu el nom d’una festa i una recepta del seu país d’origen. ___________
_________________________________________________________

_

Símbol de Londres i el seu rellotge més famós.

_

Roda de fira gegantina de 135 metres d’altura amb 32 cabines de vidre.

El director fa una referència a una pel·lícula clàssica en aquesta última escena. Esbrina quina és. ______________________________________

_

Personatge que representa l’estàtua de la font de Piccadilly Circus.

Investiga: A la teva escola o al teu barri hi ha immigrants que han vingut de
diferents llocs. De quins països provenen? __________________________
_________________________________________________________

Sabies que…?

A l’estació de tren de
Paddington hi ha una famosa estàtua de bronze
del nostre os andí, ja que
és on la família Brown
va trobar l’os que buscava una llar i una família
d’acollida. Però encara que
el llibre assenyala casa
seva amb el número 32 de
Windsor Garden, en realitat la casa i el carrer que
apareixen a la pel·lícula es
troben a Chalcot Crescent,
a Camden Town.
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