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Benvolgudes i benvolguts:

Enguany encetem la 15a edició del 
programa “Cinema a l’Escola”, i ho fem 
després d’un balanç molt positiu de 
participació de la convocatòria anteri-
or, a la qual assistiren més de 73.000 
alumnes i es projectaren pel·lícules a 
52 poblacions valencianes.

Des de fa 14 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 2017, 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 educa-
tius, us animem a fer “Cinema a l’Esco-
la 2018-2019”. Us adjuntem el pres-
supost i les pel·lícules que oferim.

Esperem que aquesta iniciativa siga 
molt interessant per al vostre munici-
pi i no dubteu a posar-vos en contacte 
amb l’equip tècnic d’Escola Valenciana 
al telèfon 96 347 27 83 de 9 a 15h. o 
a l’adreça electrònica cinema@fev.org

Cinema d’Escola Valenciana
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Un ratolí passeja alegrement 
pel bosc. Té molta gana, així 
que decideix anar a buscar 
avellanes per atipar-se’n. 
Pel camí es troba amb una 
rabosa, un mussol i una serp 
tan afamats com ell. Tots tres 
el volen convidar a dinar a sa 
casa, però el ratolí, que no es 
fia pas de les seues intencions, 
molt amablement declina les 
invitacions perquè ha quedat 
amb… el grúfal! Però, què és 
un grúfal?

TRÀILER

EL GRÚFAL
Recomanada: Educació Infantil

Durada: 70 min.

Ingènua i audaç a la vegada, 
s’acaba de traslladar amb els 
seus pares a un poblet del 
bosc on no coneix ningú. Té 
tendència a entotsolar-se 
i li costa fer amistats, però 
prompte descobrirà que les 
tres germanes que juguen 
al parc són una companyia 
molt entretinguda. I que per 
a créixer i conéixer, també 
necessitem els altres.

TRÀILER

EL DIARI DE FLORENTINA
Recomanada: Educació Infantil

Durada: 62 min.

https://www.youtube.com/watch?v=Cg0jyc0hAU0
https://www.youtube.com/watch?v=STI_P07h_Tw
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Un humà i un porc senglar 
són els protagonistes d’una 
aventura on l’edat de pedra 
i la del bronze competeixen 
per fer-se un lloc a la història. 
Hauran d’ajudar la seua tribu a 
véncer el malvat Nooth, jugant-
s’ho tot en un partit de futbol.

TRÀILER

CAVERNÍCOLA

Recomanada: 1r cicle de Primària

Durada: 89 min.

La Revolta dels Contes és 
una adaptació del best-seller 
de Roald Dahl, Revolting 
Rhymes, per part dels 
productors d’El Grúfal i d’El 
Nadal del senyor Branquilló. 
És una pel·lícula que recupera 
personatges i relats clàssics 
coneguts per tothom per 
donar-los la volta i introduir-hi 
girs enginyosos, sorprenents 
i rabiosament actuals. 
L’adaptació al cinema respecta 
l’esperit transgressor de Roald 
Dahl i encara va més enllà tot 
barrejant les històries entre 
si per fer-ne una de nova i 
trepidant.

LA REVOLTA DELS CONTES 
Recomanada: 2n i 3r cicle de Primària

Durada: 61 min.

https://www.youtube.com/watch?=5&v=Vi_rCKowSRM
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Una història plena d’humor, 
sentiment i saviesa, que 
ens endinsa al món d’un 
protagonista entranyable i 
inoblidable: «Que pot ser he 
d’anar tot el dia somrient com 
un babau?» Ove no és el típic 
veí que t’agrada trobar-te pel 
barri.

TRÀILER

UN HOME ANOMENAT OVE 
Recomanada:  ESO

Durada: 75 min.

És una comèdia britànica de 
2014 dirigida per Matthew 
Warchus. De temàtica històrica 
i LGBTI+, la pel·lícula es 
centra en un grup d’activistes 
homosexuals que el 1984 
decideixen posar-se a 
recol·lectar diners per tal de 
donar suport als miners en 
vaga.

PRIDE 
Recomanada: 2n cicle d’ESO i Batxillerat

Durada: 120 min.

https://www.youtube.com/watch?v=dAhlHW5ebU0
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Basada en la novel·la d’Albert 
Sánchez Piñol, La pell freda 
és la història d’un home que 
arriba a una petita illa perduda 
a l’oceà fugint del passat. La 
seua primera sorpresa serà 
comprovar que l’únic habitant 
de l’illa no ix a rebre’l...

TRÀILER

LA PELL FREDA 
Recomanada: 2n cicle d’ESO i Batxillerat

Durada: 101 min.

En un petit poble de 
l’Anglaterra de 1959, una 
dona decideix, en contra de 
l’opinió dels veïns, obrir una 
llibreria.

LA LLIBRERIA
Recomanada: 2n cicle d’ESO i Batxillerat

Durada: 115 min.

https://www.youtube.com/watch?v=fSci_XrecYA
David
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Dos amics queden per sopar. 
D’una banda, hi ha Rubén, 
l’amfitrió, professor universitari 
i, d’alguna manera, un 
fracassat. De l’altra, Jaume, 
ric, triomfador i un seductor 
empedreït, a qui acompanyen 
la dona i la germana d’aquesta. 
Entre plat i plat, se succeeixen 
els girs i els embolics entre 
tots quatre: amors creuats, 
infidelitats no confessades..., 
tot amanit amb un bon còctel 
d’acudits que fan de l’obra un 
viver d’emocions i situacions 
divertides que engresquen el 
lector.

M’ESPERARÀS 
Recomanada: Batxillerat

CONSULTEU DISPONIBILITAT

Durada: 89min.
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PRESSUPOST 2018-2019:
LLOGUER DE LA CÒPIA DE LA PEL·LÍCULA EN FORMAT DVD:

• 363€ per cada projecció

 En aquest format i preu només 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
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QUI SOM? FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA

Escola Valenciana va començar la seua activitat en el camp educatiu 
fa més de 30 anys amb l’objectiu de potenciar la creació d’un sistema 
educatiu amb el valencià com a llengua vehicular. En aquest marc van 
nàixer les Trobades d’Escoles en Valencià, aplecs lúdics i reivindicatius 
que han esdevingut el projecte amb més ressò de l’entitat. Les festes 
per la llengua reuneixen cada any més de 220.000 persones entre 
pares, mares, alumnes, mestres, i associacions de cultura popular, en les 
vora 20 Trobades comarcals.

En els últims anys, l’entitat ha conservat l’acció a l’escola i ha ampliat 
el treball en matèria de normalització lingüística a la resta d’àmbits  
d’ús socials.

Educació, música, cinema, literatura, cultura po-
pular, multiculturalitat, voluntariat, sostenibilitat, 
solidaritat i democràcia participativa són els pi-
lars d’una nova visió d’Escola Valenciana com 
a entitat global, que ha esdevingut un grup de 
pressió constant i constructiu en la vida social, 
educativa i política valenciana.
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Escola Valenciana sou tots i totes els valencians i les valencianes que tre-
balleu cada dia per la normalització de la nostra llengua i el nostre territori.  
El vostre suport a les activitats i projectes de l’entitat és fonamental per  
donar-los continuïtat i aconseguir la normalització que tant desitja i mereix  
el nostre poble.




