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Benvolgudes i benvolguts:

Enguany encetem la 14a edició del 
programa “Cinema a l’Escola”, i ho fem 
després d’un balanç molt positiu de 
participació de la convocatòria anterior,  
a la qual assistiren més de 72.000 
alumnes i es projectaren pel·lícules a 
50 poblacions valencianes.

Des de fa 13 anys aquest compromís 
amb el cinema en valencià ha anat 
sumant la col·laboració d’ajuntaments 
d’arreu de les nostres comarques.

A tots els ajuntaments que heu parti-
cipat en edicions anteriors us agraïm 
sincerament el vostre interés.
Als que heu signat el conveni de 2016 
només caldria prorrogar-lo.

A la resta us animem a signar-lo per-
què d’aquesta manera  permeteu que  
Escola Valenciana continue amb els 
projectes que ajuden a la normalització 
lingüística al País Valencià.

A tots, ajuntaments i centres educatius, 
us animem a fer “Cinema a l’Escola 
2017-2018”. Us adjuntem el pressupost 
i les pel·lícules que oferim.

Esperem que aquesta iniciativa siga 
molt interessant per al vostre municipi 
i no dubteu a posar-vos  en contacte  
amb els serveis d’audiovisuals d’Escola 
Valenciana al telèfon 96 347 27 83, 
de 9 a 15h. 

Mercè Martínez i Laura Font
Coordinadores de Cinema a l’Escola
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Molly és filla única. La seua 
vida transcorre en l’entorn 
familiar, jugant amb el seu 
amic Edison, una joguina de 
corda amb vida pròpia. Al país 
dels Monstres, les mares fan 
l’ou i els pares el mantenen 
calent camí de l’illa de l’Ou, 
on ixen de la closca. Molly, 
il·lusionada, li ha teixit un gorret 
al seu futur germanet. Però 
els pares, amb les presses, 
se l’han deixat i ella decideix 
seguir-los amb el seu regal.

El regal de la Molly Monstre
 
Ref. 1701

Recomanada:  ED. INFANTIL 3 anys

Durada: 106min.

Cinc històries plenes d’encant, 
fantasia i humor, presentades 
pel Mussol del cinema,  
un dibuix animat entranyable 
que farà de fil conductor  
dels diferents curtmetratges.

La sopa de pedres  
Ref. 1702

Recomanada:  ED. INFANTIL 3 anys

Durada: 60min.
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Pere és un gat ben diferent.  
Té una cua molt xicoteta.  
Per això l’anomenen el gat 
sense cua. En Paixà i altres 
gats del barri sempre  
se’n burlen i el volen  
deixar en ridícul.

El gat sense por 
Ref. 1703

Recomanada:  INFANTIL 5 anys

Durada: 78min.

Red té unes celles molt 
gruixudes i tots els companys 
de colònia es riuen d’ell. Això 
el torna irritable i desconfiat, 
per això quan reben la visita 
d’un grup enorme de porcs 
verds és el primer a veure  
que alguna cosa no va bé.

Angry Birds. La pel·lÍcula 
Ref. 1704

Recomanada:  1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 97min.



6

Aquesta és la història de dos 
amics despistats que viuen 
dins del túnel d’un tren i la 
d’un circumspecte teixó, que 
acaben salvant la humanitat 
d’un malvat que vol crear un 
sèrum per transformar els 
humans en robots.

Dos col·legues al rescat 
Ref. 1705

Recomanada:  1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 75min.

El mecànic d’un parc 
d’atraccions s’enfronta  
a un malvat que vol destruir  
la ciutat.

Els Superherois 
Ref. 1706

Recomanada:  2n CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 82min.
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Dory és un peix amb  
una amnèsia gairebé total,  
que parla sola a la nit i no 
deixa dormir ningú. De colp, 
té alguns records que la 
impulsen viatjar per tota la 
costa de Califòrnia buscant  
la seua família.

Buscant la Dory  
Ref. 1707

Recomanada:  2n CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 97min.

Els animalets dòcils  
i simpàtics que queden  
sols a casa quan els seus 
propietaris marxen es 
transformen totalment.  
Alguns fan festes 
multitudinàries i sorolloses, 
d’altres fan disbarats amb  
els electrodomèstics,  
i d’altres es fiquen  
en embolics.

Mascotes 
Ref. 1708

Recomanada:  2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 87min.
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Carbassó és un xiquet de  
9 anys, amb un nom estrany 
però una història única i alhora 
universal. Després de la mort 
sobtada de la seua mare,  
en Carbassó arriba a una llar 
d’acollida plena d’altres xiquets 
orfes, tan durs i tendres  
com ell.

La vida d’en Carbassó  
Ref. 1710

Recomanada:  3r CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 66min.

La pel·lícula tracta sobre 
com una mare i la seua filla 
es muden i passen tot l’estiu 
preparant-se per a entrar a 
l’acadèmia Werth. Els seus 
rígids plans són alterats  
per un excèntric ancià, que  
els ensenya a través d’un 
màgic viatge, on coneix a  
“El Principet” i descobreix  
que tot és possible.

El Petit PrÍncep 
Ref. 1709

Recomanada:  3r CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 106min.
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Mentre dormen, dos 
adolescents intercanvien  
els seus cossos i viuen  
la vida de l’altre. Mitsuha  
és una estudiant d’un xicotet 
poblet que anhela viure  
a la ciutat, i Taki, un tímid 
estudiant de Tòquio amb  
una feina a temps parcial  
en un restaurant italià. 
Dues vides que s’encreuen 
màgicament i provoquen tot 
de situacions còmiques i un 
progressiu interès romàntic.

Your name 
Ref. 1711

Recomanada:  3r CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 106min.

Saroo Brierley es va perdre  
en els carrers de Calcuta  
amb només 5 anys. Després 
d’un llarg viatge va ser adoptat 
per una parella australiana.
Vint-i-cinc anys després,  
amb l’ajut només de Google 
Earth, intentarà trobar la seua 
família biològica.

LION 
Ref. 1712

Recomanada:  ESO

Durada: 120min.
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Documental que mostra  
la lluita de François Ruffin 
per tirar endavant la seua vida 
després que l’empresa tèxtil  
on treballa haja tancat. 
L’empresa forma part del grup 
Kenzo i el patró n’és Bernard 
Arnault, propietari de Dior  
i Givenchy.

Gràcies Patró!
Ref. 1713

Recomanada:  ESO

Durada: 84min.

Estiu de 1942. El nazisme 
domina gairebé tot el continent. 
Als refugiats republicans se’ls 
han ajuntat jueus, gitanos 
i comunistes que malviuen 
en els camps d’internament, 
presoners del govern de Vichy. 
Elisabet, al capdavant de la 
Maternitat d’Elna, rescata les 
embarassades dels camps 
perquè puguen donar a llum en 
condicions dignes i els procura 
una feina i un futur.

La llum d’Elna.  
Quan nosaltres  
érem els refugiats 
Ref. 1714

Recomanada:  ESO

Durada: 96min.
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Les relacions entre un jove  
que reapareix del no-res,  
la seua mare vulnerable  
i el seu oncle inquietant  
es converteixen en un enigma 
torbador. Realment el jove  
és qui diu ser? I qui ho és, 
entre tots ells.

La propera pell 
Ref. 1715

Recomanada:  ESO i BATXILLERAT

Durada: 103min.

Debut en la direcció de Carla 
Simón que parteix de la seua 
història: l’estiu que la va marcar 
quan als sis anys es quedà 
òrfena i se’n va a viure amb  
els seus oncles i la seua 
cosina, que aleshores  
passaran a ser els seus  
pares i la seua germana.

Estiu 1993 
Ref. 1716

Recomanada:  BATXILLERAT

Durada: 96min.
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Dani ha perdut el rellotge  
de luxe que la seua xica, 
Mònica, li ha regalat pel seu 
aniversari. Farta d’aquesta  
i altres decepcions, la Mònica 
decideix trencar amb Dani.

Mil coses que faria per tu 
Ref. 1717

Recomanada:  BATXILLERAT

Durada: 87min.
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PRESSUPOST 2017-2018:
LLOGUER DE LA CÒPIA DE LA PEL·LÍCULA EN FORMAT DVD:

• 363€ per cada projecció

  En aquest format i preu sols es pot projectar en horari escolar  
 i ha de ser gratuït.

 En altres formats i horaris cal demanar pressupost a cinema@fev.org   
 abans de tancar les projeccions.

 
LLOGUER DE PROJECTOR I PROJECCIONISTA:

• Demaneu pressupost a cinema@fev.org

ESCOLA VALENCIANA OFERIRÀ:
• Fitxa didàctica en PDF de cada pel·lícula

• Cartells de les pel·lícules amb espai per a inserir  
  la programació personalitzada 

• Disseny de la campanya (fitxa didàctica i cartells)

• Notes de premsa de la campanya i informació en el web  
  d’Escola Valenciana:  www.escolavalenciana.org




