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Opinió
Herois

Opinió:
A la fi del visionat els alumnes han pogut fer la
seva valoració i ens han transmès la seva opinió.
“Aquesta pel·lícula ajuda molt a reflexionar
perquè quan et fas gran és tot una mica més difícil
i costa més trobar moments màgics.”

“Els missatges que ens transmet aquesta pel·lícula
són molt importants:
- Carpe diem: Viu el moment.
- Passi el que passi, gaudeix de la vida.
- Has de veure la vida amb alegria.
- Recorda els millors moments dons no
sempre passen dues vegades.
- Tots els moments són únics.
Tots aquests missatges són imprescindibles per
viure bé.”
Els alumnes de 1r d'ESO han vist la pel·lícula Herois
en l'àmbit de l'assignatura Cultura i Valor Ètics.

Fitxa tècnica:

“Ens diu que la vida canvia per coses petites.
També la recomano a persones que s'enfaden molt
i els costa perdonar.”

Director: Pau Freixes
Coescrita: Albert Espinosa
Els 2010 va rebre el Premi del Públic del Festival
de cinema de Màlaga.
El 2011 va rebre tres Premis Gaudí

“Gaudim del moment perquè les coses passen molt
ràpid.
M'ha fet pensar en aquells que no volem créixer
ràpid, cal que visquem la vida al màxim perquè
cada vegada ens costarà més trobar moments
màgics”

Argument:
Es situa en un estiu dels anys vuitanta, en una
localitat de la costa catalana on un grup de nois i
noies passen les vacances.
Tot comença amb el viatge accidentat d'un
executiu que tot el seu objectiu és arribar puntual
a un reunió de treball.
Es troba una noia amb la que acaba compartint el
viatge. Són persones diferents, però malgrat això
acabaran connectant i rememorant moments de la
seva infància. A la fi de la pel·lícula descobrirem
qui eren aquells nens, com vivien els estius i quines
aventures vivien. Tenint molt present el seu gran
desig d'aconseguir la cabana màgica, la qual podia
concedir desitjos.

“Hi ha diversos missatges:
- Viu cada moment al màxim perquè un
moment viscut et pot salvar la vida.
- Gaudeix la vida perquè no sempre és
igual, tot pot canviar en un instant. Has de
guardar bons moments i records per poder viure
millor”

A la fi del visionat i després d'aquestes valoracions,
ens han recomanat de tot cor que la veiem,
independentment de l'edat que tinguem, perquè
seran moltes les coses que ens faran reflexionar i
veure les coses amb uns altres ulls.

