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TÍTOL DEL MICROPROJECTE 
 
THE WAY 
 

DESCRIPCIÓ DEL MICROPROJECTE 
 
Després de visualitzar la història narrada a The way, l’alumne haurà d’analitzar en 
profunditat els motius que han portat cadascun dels personatges que hi  
intervenen, a iniciar-se en el Camino de Santiago, tot valorant les diferents 
experiències personals i les interrelacions que van establint al llarg de la pel·lícula. 
 

DETALL DEL MICROPROJECTE 
Dóna resposta a les següents preguntes: 
 

 Visualitza la pel·lícula de The Way, d’Emilio Estévez, i descripció de la seva 
fitxa tècnica. 

 Contextualitza la ruta que seguirà en Tom per fer el seu  “Camino de 
Santiago”, és a dir, on comença i on acaba el seu trajecte i per quins pobles i 
ciutats passa. 

 En el tràiler de la pel·lícula es presenta la història d’en Tom com: “la recerca 
de respostes portarà un home a trobar la diferència entre la vida que 
escollim i la vida que vivim”. 
 
Això respon a una discussió entre en Tom i en Daniel quan aquest últim li 
anuncia que ha decidit  abandonar el seu doctorat després de molts anys 
d’estudi,  per viatjar pel món. Davant la incomprensió i el rebuig d’en Tom, 
en Daniel contesta al seu pare que la vida no s’escull, la vida es viu. “No 
puc aprendre sobre el món a la Universitat.” 

 Analitza el significat d’aquestes dues frases: 
- “La vida no s’escull, la vida es viu” 
- “No puc aprendre sobre el món a la Universitat” 

 
 Quina importància té “Cruz de Ferro” en el Camino de Santiago? 

 
 Per què es diu que el Camino és un viatge molt íntim i personal? Justifica la 

teva resposta. 
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 Analitza els diferents personatges que es van ajuntant al protagonista al 

llarg del seu camí (característiques de personalitat, motiu del seu viatge, 
relació amb en Tom... què li acaben aportant?) 

- Tom de Califòrnia (protagonista) 
- Jost d’Amsterdam 
- La noia canadenca 
- Jack d’Irlanda 
- Sacerdot 

 Quina característica comuna comparteixen els diferents personatges? 
 Quines són les “cicatrius o traumes” que arrosseguen cadascun d’ells? 

      -Tom 
- Jost 
- Noia 
- Jack 

 Quins prejudicis i esteriotips sobre els gitanos intenta desmuntar la 
pel·lícula? 

 Argumenta a favor i en contra d’iniciar el viatge “Camino de Santiago”. 
 Busca, explica, descriu alguna experiència real sobre què ha pogut significar  

el Camino de Santiago per algú en concret a la seva vida. El testimoni, el 
pots presentar en format d’entrevista manuscrita o a través d’un enllaç 
d’una entrevista baixada d’internet. 

 

TEMPORITZACIÓ 
De 3 a 3,5 hores. 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 
Et valorarem:  

 Assistència, interès,  i motivació davant la visualització de la 
pel·lícula. 

 Definició, claredat i  profunditat en totes i cadascuna de les  respostes 
del treball que acompanya la pel·lícula. 

 Presentació clara i ordenada del treball a realitzar 

 


