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Pel·lícula recomanada per a: 
Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària 

Àrees i Temes: 
Tutoria / Educació Física / Coneixement del medi social /  

Educació en valors / Llengua castellana 
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Direcció: Jesús del Cerro. 
Interpretació: Gustavo Salmerón (Diego), Irene Visedo (Maite), 

Jose María Pou (Hipólito), Guillermo Campra (Carlitos), David 
Becerra (Trampas), Vicente Díez (Gollum), Iñigo Navares (Seta), 
Alejandra Lorenzo (la Flaca), Jennifer Manzano (Anita), Miliki. 

Guió: Manuel Feijoo i Beatriz G. Cruz. 
Producció: Emilio Aragón, Tedy Villalba i Santiago de la Rica. 

Música: Emilio Aragón. 
Fotografia: Adolfo Hernández. 

Muntatge: Juan Carlos Jiménez Sanavia. 
Direcció artística: Fernando González. 

País: Espanya. 
Any: 2008. 

Durada: 103 min. 
Gènere: Comèdia. 
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1. Carlitos vive con otros niños y niñas 
en un “orfanato”. ¿Sabes qué 
significa esta palabra?.  

2. Al comienzo de la película una pareja 
llega en coche al orfanato. Vienen 
con la idea de “adoptar” a Carlitos. 
¿Sabes qué significa la palabra 
adoptar? 

3. Cuando Gollum, el conserje, se queda 
con la pelota de Carlitos dice que le 
“confisca” la pelota. ¿Sabes qué 
quiere decir la palabra “confiscar” y 
para qué se utiliza? 

4. Don Hipólito se enfada con Trampas 
porque éste interrumpe la clase para 
darle a Carlitos una noticia. ¿Qué 
noticia es ésa? ¿Cómo la ha sabido? 

5. ¿Qué condición le pone don Hipólito a 
los alumnos para poder presentarse a 
las pruebas de la selección? ¿Lo 
consideras justo? 

6. ¿Por qué abandona Diego el orfanato? 
7. “Trampas” siempre intenta encontrar 

una solución a los problemas. ¿Qué le 
pregunta a don Hipólito cuando éste 
anuncia que irán a visitar un centro 
de animales? 

8. Cuando “Seta” pide ayuda desde 
encima del árbol, ¿cuál es la solución 
que propone don Hipólito para que 
baje? 

 

ACTIVIDAD 1. FICHA DE SEGUIMIENTO DEL FILM. 
(Actividad en castellano) 
Lee estas preguntas y, con la ayuda de un diccionario, contesta las 
números 1, 2, 3 i 17 antes de ver la película. Las otras preguntas sólo las 
podrás contestar después de la sesión.  
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9. ¿Qué problema tiene Carlitos con 
dos de los chicos que se presentan a 
la prueba de la selección? 

10. ¿Por qué Carlitos se coloca una 
gorra para jugar el partido de 
prueba? 

11.¿Quién es don Ignacio? 
12. Según Diego, ¿cuál es el 

problema que Carlitos tiene 
jugando al fútbol? 

13. Por esta razón, Diego le pide a 
Carlitos que haga algo si quiere 
seguir entrenando ¿Qué le pide? 
¿Por qué se lo pide? 

14. Don Hipólito aconseja a 
Carlitos estudiar el tema 6 para el 
examen. ¿le quiere ayudar? ¿Por qué 
lo hace?  

15. ¿Qué piensa hacer con 
Carlitos la segunda pareja que se 
interesa por adoptarlo? ¿Por qué 
piensan que Carlitos ya no necesita 
estudiar más? 

16. ¿A quiénes considera Carlitos 
como su verdadera familia? 

17. Don Ignacio descubre que don 
Hipólito le está engañando porque 
pide “donaciones” a los padres. 
¿Sabes qué significa la palabra 
“donación”? 

18. ¿Cuál es el resultado del partido con 
Alemania? 

19. Después del partido, ¿qué persona 
elige don Ignacio para dirigir el orfanato? 

20. ¿Quiénes adoptan finalmente a Carlitos? 
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        Carlitos té .......................... 
anys i desitja dues coses en la 
vida: una família i jugar 
.......................... . Però té un 
problema: és orfe i, a més a més, 
el senyor Hipòlit, el 

.......................... de l'orfenat on resideix, odia l'esport. 
 
          L'única cosa bona d’aquest centre és que Carlitos 
comparteix les seves penes, però també els seus moments de 
diversió i .......................... , amb els seus amics: "Trampas", qui 
sempre té una solució a la màniga per a qualsevol problema; el 
"Seta", tot ingenuïtat, però un amic per a tota la 
.......................... ; i "la Flaca", la noia del grup, que és l'única 
que té els peus a terra i sempre 
baixa dels núvols als seus 
.......................... . A més, a 
l’orfenat està Anita, una nena 
molt simpàtica i dolça, de la 
qual Carlitos s'enamora.  

 

ACTIVITAT 2. SINOPSI  DE LA PEL·LÍCULA 
Aquí tens una explicació breu del film Carlitos y el campo de 
los sueños. Aquesta mena de resum es coneix amb el nom de 
“sinopsi”.  
En aquesta sinopsi, però, algunes de les paraules han 
desaparegut i necessitem algú què les posi al seu lloc. Sabríes 
omplir tu correctament el text amb les paraules que falten? 
 

concurs, director, dotze, vida, futbol, grup, alegria, 
entrenador, amics, orfenat. 
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          La sort de Carlitos 
donarà un tomb quan la 
Federació Nacional de Futbol 
organitzi un .......................... 
per formar la selecció que 
jugarà al Campionat Europeu 

Júnior. Carlitos, amb l'ajuda del seu  .......................... d'amics, 
se les enginyarà per assistir a les proves i, gràcies al seu talent, 
serà convocat per jugar amb la selecció.  
 
          El que en principi sembla una gran alegria es convertirà 
en una cursa d'obstacles: sortir de l'.......................... sense ser-hi 
vist, entrenar d'amagat, continuar aprovant els exàmens... Però 
Carlitos té de part seva Diego, el seu .......................... i amic, que 
el guiarà per fer realitat els seus somnis.  
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ACTIVITAT 3.  PERSONATGES 
Sabríes trobar en aquesta sopa de lletres els 
noms dels següents personatges de la pel·lícula? 
Carlitos, Hipòlit, Seta, Flaca, Diego, Maite.  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A I T E R H O G A 
F I Z A W R I P E S 
D U J C E N P O L A 
C A R L I T O S I R 
V I G A Q E L F P E 
S E D F U M I K O D 
B A D L V E T G P I 
X E T A S P Y A M E 
T O L C E D O N A G 
S E T A M B R E C O 
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1. ...................................... 
  

2. ...................................... 
   

 

 

 
 

3. ...................................... 
  

4. ...................................... 
   

 

 

 
 

5. ...................................... 
  

6. ...................................... 

ACTIVITAT 4.  INTERPRETACIÓ 
Quin personatge de l’activitat 3 interpreta cadascú dels següents 
actors i actrius? 1. Guillermo Campra, 2. Irene Visedo, 3. Gustavo 
Salmerón, 4. Alejandra Lorenzo, 5. Josep Maria Pou, 6. Iñigo Navares 
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 saludable perjudicial 

Anar caminant a l’escola.   
Fumar.   
Menjar cada dia dolços i 
llaminadures. 

  

Prendre menjar ràpid o pizzes molt 
sovint. 

  

Beure refrescos (taronjades, 
llimonades o coles) quan tenim set. 

  

Passejar en bicicleta.    
Menjar fruita cada dia.   
Beure aigua si tenim set.   
Dormir menys de set hores al dia.   
Jugar amb l'ordinador o amb la 
consola més de tres hores al dia. 

  

Fer activitat física.   
Mirar la televisió més de tres hores al 
dia. 

  

ACTIVITAT 5. HÀBITS DE VIDA SALUDABLES   
Carlitos ha d’amagar-se per jugar futbol perquè el senyor Hipòlit 
odia l’esport. El Sr. Hipòlit no sap que la pràctica d’un esport és 
molt bona per a la salut. 
Per tenir una bona salut, però, també és important seguir uns 
hàbits de vida saludables. Segons tu, quins dels següents hàbits 
són saludables i quins són perjudicials per a la nostra salut? 
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Eugeni Monti (1928-2003) fou esquiador, corredor de 
bobsleigh, campió olímpic i el primer esportista que va 
guanyar una medalla al mèrit esportiu. 
Monti va néixer a Dobbiaco (Itàlia) i començà la seva 
carrera professional com a esquiador de gran eslàlom, 
categoria amb la qual aconseguí alguns títols al seu 
país, fins que una lesió al genoll el va allunyar de les 
pistes. Fou aleshores quan va provar el bobsleigh, 
aconseguint el 1954 el títol de campió d'Itàlia, la 
medalla de plata als Jocs Olímpics de 1956 i el 
campionat del món el 1957.  
El 1964 Monti tornà a participar als Jocs Olímpics 
d'hivern celebrats a Innsbruck (Àustria) i aconseguí 
la medalla de bronze, molt a prop del guanyador Tony 
Nash. El seu comportament d'esportivitat en aquella 
cursa feu que li concediren una medalla al mèrit 
esportiu. 
Finalment, l'any 1968, Monti guanyaria la medalla 
d’or als Jocs Olímpics de Grenoble (Suïssa).  
 
Bobsleigh: Esport de descens en trineu. Existeixen dues 
modalitats, el bobsleigh a 2 i el bobsleigh a 4 (no existeix el 
bobsleigh individual). 

Innsbruck 1964 
A la prova de bobsleigh 
a dos dels Jocs Olímpics 
d'hivern de 1964 
celebrats en aquesta 
localitat d’Àustria, el 
campió italià Eugenio 
Monti havia efectuat la 
seva última carrera en 
un temps notable. 
Només l'anglès Tony 
Nash i el seu company el 
podien superar. Però es 
va saber que Nash no 
podia fer el seu últim 
descens perquè una 
peça del seu trineu 
s'havia trencat. Llavors 
Monti va desmuntar la 
peça corresponent del 
seu propi vehicle i va 
fer que li donessin a 
Nash, qui després 
d'haver reparat el seu 
vehicle va acabar la seva 
carrera en un temps 
record, aconseguint la 
medalla d'or. 
 

ACTIVITAT 6. L’ESPORT I LA RELACIÓ ENTRE LES PERSONES  
Quan practiquem un esport ens divertim i fem noves amistats, tant amb els 
membres del nostre equip com amb els membres d’altres equips. 
Hi ha moltes històries de com l’esport ajuda a fer amistats i a millorar la 
relació entre les persones. Una de les històries més conegudes és la de 
l’esportista italià Eugeni Monti. Llegeix aquests dos textos i explica per què 
aquest esportista és un exemple d’honestitat per a tothom.  
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ACTIVIDAD 7. DEBATE  
(Actividad en castellano) 
En esta película se habla de la escuela, pero también del deporte, 
de la amistad y de otras cosas. Aquí tienes algunos de los temas que 
se tratan en el film. Te proponemos que los leas, reflexiones sobre 
ellos y después los comentes en clase y des tu opinión. 
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ORGANITZA 

 
 

INFORMACIÓ I RESERVA 
cinemaperaestudiants@cinemacultural.es 

Telf. 935403698 / 660070129. Fax.935555070 
 

AMB EL SUPORT DE 

Ajuntament de Mataró (Educació) 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Educació) 

Ajuntament de Terrassa (Educació) 
 
 

COL.LABOREN 
Centres de Recursos Pedagògics 

Maresme I, Maresme III i Ciutat de Badalona 
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