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CAPÍTOL III: 

 ELS PRINCIPIS D´UN CONEIXEMENT PERTINENT A PARTIR DE “FAMILY 

MAN” 

Carmen Oliver, Karina Rivas i Erika López  

 

FITXA TÈCNICA 

 

A) OBSERVAR I COMPRENDRE 

    - Què:  

Tema: L’èxit professional o la família 

Argument: 

Jack Campbell (Nicolas Cage) és un executiu financer d'èxit a la ciutat de Nova York. Té tot 

el que pot desitjar gràcies al seu elevat estatus i els seus diners, i les dones no li falten... però 

la seva vida sentimental és un buit. Fins que després d'una sorprenent nit, desperta dins d'una 

vida que no és la seva... o potser sí. Es tracta de la vida que hagués tingut d'haver pres al seu 

dia la decisió de quedar-se amb la seva antiga núvia a la seva ciutat de sempre, en lloc 

d'abandonar-la per viatjar a la metròpoli a la recerca d'èxit. Es troba, doncs, casat amb Kate 

(Téa Leoni), amb dos fills, en una casa modesta i amb una feina corrent. El que al principi 

sembla una bogeria de la qual escapar aviat li conquerirà el cor per sobre de qualsevol luxe 

passat. Una vida d'home de família, envoltat d'amor i amistat, afecte i tendresa, infinitament 
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superior a qualsevol excés material dels que ha cregut gaudir durant la seva vida com a reeixit 

home de negocis. 

- Per què:  

Crítica de valors personals com: egocentrisme, obsessió pel treball, exaltació al luxe i als 

diners. 

- On:  

La pel·lícula mostra dos contexts i societats ben diferenciats: 

a) la ciutat cosmopolita de Nova York, basada en el luxe i el “triomf” professional, la 

sofisticació i,  

b) la ciutat suburbana de Nova Jersey, que exemplifica una societat més senzilla i modesta, 

que en té com a base a la família. 

- Qui:  

Jack Campbell, representa “l’èxit” professional, l’egoisme i la soledat ocasionada per 

l’obsessió pel treball i amb qualitats morals adormides.  

Kate, representa la integritat, la solidaritat, la generositat,  

- Com:  

L'escena del comiat entre Jack i Kate a l'aeroport exemplifica una situació en la qual la vida 

ens mostra dos camins entre els quals elegir-ne un. 

- Llenguatge cinematogràfic:  

So, llum, color, paisatges, llenguatge simbòlic, plans cinematogràfics que s’utilitzen, 

contrastos, ... 

 

B) RELACIONAR I REFLEXIONAR 

- Interpretar l’argument i les escenes rellevants respecte el tema nuclear d’aquesta 

Setmana de Cinema Formatiu. 

El desig de Jack per ser un professional reeixit li fa que viatge cap a Londres per 

especialitzar-se i el converteix en un home pel qual és impossible contextualitzar la seva 

cultura científica i tècnica. 

Pel que fa a la relació de Jack amb les seves passions, emocions, dolors i alegries, es pot 

dir, que és casi nul·la, ja que són eliminades per què no es poden quantificar ni mesurar. 

És un clar exemple, de com afecta, el principi de reducció. 
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- Relacionar idees o escenes amb aspectes educatius o de formació. 

 

- Reflexionar sobre idees que suggereix per a la formació, i relacionar-ho amb 

lectures o bé altres obres cinematogràfiques viscudes. 

 La idea de les segones oportunitats i de com es pot corregir o canviar en la vida és 

un concepte que ja es va treballar en obres com: 

 La novel·la un Conte de Nadal (1843) de Charles Dickens, ja que el 

protagonista és un home cobdiciós a qui no li importa ningú excepte el mateix i 

a qui li canvia la seva forma de veure la vida després d'una sèrie 

d'experiències. 

 La pel·lícula Què bell és viure (1946) de Frank Capra, fins i tot comença el dia 

de Nit de Nadal amb una situació de vida o mort, amb un àngel de pel mig, que 

intenta convèncer el protagonista que reflexioni sobre la seva vida. A més, al 

final, en ambdues pel·lícules els protagonistes conclouen assegurant que és 

preferible tenir una tranquil·la vida familiar que una vida plena de riqueses i 

èxits professionals. 

 

 El concepte d’èxit professional com a èxit personal, es va analitzar també en la 

pel·lícula With Honors (1994) de Alex Keshishian, qui ens convida a qüestionar els 

paradigmes associats a l'èxit relacionant-lo més amb la capacitat del 

desenvolupament de la sensibilitat humana que al record acadèmic i al seu impacte 

econòmic 

 

- Aprofundir sobre l’aprenentatge que ens provoca respecte de la vida quotidiana i 

professional. 

 

C) APLICAR A NIVELL DIDÀCTIC  

- Sentit i destinataris: transferència a nivell formatiu: per quin tipus de curs, matèria o 

situació educativa seria útil aquesta pel·lícula; quins serien els destinataris; en quin 

escenari formatiu la treballaries. 

 

Curs: Ètica. 

Destinataris: alumnes de 4t d’ESO o Batxillerat. 

 

Curs: Axiologia i Educació en valors 

Destinataris: alumnes de grau de Pedagogia, Magisteri, Educació Social. 

 

Curs: Sabers pedagògics 
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Destinataris: Màsters 

 

- Objectius: quins objectius de formació suggereixes i que podries aconseguir aprofundint 

en la visió i treball d’aquesta pel·lícula. 

 Conscienciar sobre el sentit de l'èxit personal i l'èxit professional 

 Repensar el concepte de creixement personal 

 Conèixer el valor de la família en el creixement de la persona  

 

- Contingut: amb quin contingut de formació pedagògica, inicial o permanent consideres 

que pot estar relacionada. Pot estar relacionada a contingut de formació inicial i 

permanent. 

 

- Metodologia: quines estratègies didàctiques plantejaries o aplicaries per a assolir els 

objectius d’aprenentatge pretesos, a partir d’aquesta pel·lícula. 

Aplicaria les següents estratègies didàctiques: 

Si el grup és extens, es podria utilitzar un debat dirigit o una pluja d’idees 

Si el grup és petit, es podria aplicar l’estratègia de l’aquari. 

Plantejar grups de discussió sobre els valors implicats a la pel·lícula. 

 

- Documentació: documents o lectures de recolzament per aprofundir en l’aprenentatge. 

Annexes de comentaris i crítiques sobre la pel·lícula. Obra literària en que es basa. 

  


