
Tasques de música - 2n ESO (1ª quinzena) 
 

UNITAT 3. MÚSICA AL CINEMA 
 

Flauta: Practica la cançó sencera de “Titànic” https://nuriacanals.wixsite.com/titanic i “Los chicos del 

coro” https://nuriacanals.wixsite.com/vois-sur-ton-chemin 

 

Teoria: Mira la pel.lícula “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tornatore: 

https://www.youtube.com/watch?v=4oPkBtr4vz0. (Un història d'amor pel cinema i retrat de la Itàlia 

de la postguerra. En ella, el protagonista és un nen, Salvatore, que creix en el cinema d'un poblet 

italià aprenent els secrets del que adora: el cinema. Va creixent i ha d'abandonar el poble. Trenta 

anys més tard, li comuniquen que Alfredo ha mort. Entre records de la infància, decideix tornar al 

seu poble natal). 

Qüestionari sobre la pel·lícula: 

1.       On passa la pel·lícula? Fes una descripció del lloc, de com és i de les condicions socials i 

econòmiques. 

2.       Quina importància creus que té l’existència del cinema en el poble? Per què? 

3.       Quina relació té la gent amb el cinema i amb les pel·lícules? Contesta la pregunta fent 

referència a algun fragment de la pel·lícula, a algun exemple d’aquesta. 

4.       Quina és la relació entre el cinema i l’església (o la religió)? 

5.       Quina relació hi ha entre allò que passa a les pel.lícules i allò que succeeix a fora? Contesta 

la pregunta posant un exemple d’algun fragment de pel.lícula. 

6.       Reconeixes algunes de les pel.lícules, cartells o personatges de cinema que apareixen al 

film? Anomena-les encara que no les coneguis. 

7.       Explica quins canvis va sofrint l’edifici del cinema i a què són deguts. 

8.       Per què la gent deixa d’anar al cinema? 

9.       Quin tipus d’influència té el cinema en la infància i futura vida del protagonista del film 

Totó? 

10.   El director fa aparèixer en un parell d’ocasions la cara d’un lleó. Què creus que significa? 

11.   Com relacionaries la vida de l’Alfredo i allò que li va passant al cinema? 

12.   Comenta un dels personatges (principal o secundari), intenta fer esment de les coses que fa, 

de com és, d’allò que representa en la història, intenta donar la teva visió personal.(Totó, 

Alfredo, mare d’en Totó, propietari del cinema, capellà, boig de la plaça, etc) 

13.   La música juga una paper important en la pel.lícula. Fixa’t-hi i intenta comentar alguna cosa 

de com ha estat utilitzada. 

14.   Per què el cinema es diu Cinema Paradiso? 

15.   Quines diferències hi ha entre la sala del Cinema Paradiso i les sales actuals? 

16.   Quina diferència hi ha entre el públic de Cinema Paradiso i de l’actual? 

17.   Hi ha diferència entre les pel.lícules actuals i les de Cinema Paradiso? Quines i per què? 

18.   Quins efectes creus que té el cinema sobre nosaltres? 

19.   Fes un comentari valoratiu sobre la pel.lícula: si t’ha agradat o no, perquè, quins altres 

aspectes destacaries. 
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