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Tel. 659 041 395
www.escolavalenciana.org
cinema@fev.org
C. de Josep Grollo, 91 - baix
46025 Benicalap [València]

Benvolgudes i benvolguts:
Enguany encetem la 16a 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 75.000
alumnes i es projectaren pel·lícules a
58 poblacions valencianes.

A la resta us animem a signar-lo perquè
d’aquesta manera permet 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
Des de fa 16 anys aquest compromís 2019-2020”. Us adjuntem el pressuamb el cinema en valencià ha anat post i les pel·lícules que oferim.
sumant la col·laboració d’ajuntaments
d’arreu de les nostres comarques.
Esperem que aquesta iniciativa siga
molt interessant per al vostre municipi
A tots els ajuntaments que heu parti- i no dubteu a posar-vos en contacte
cipat en edicions anteriors us agraïm amb els serveis d’audiovisuals d’Escola
sincerament el vostre interés. Als que Valenciana al telèfon 659 041 395
heu signat el conveni de 2018, només de 9 a 15h o a l’adreça electrònica
caldria prorrogar-lo.
cinema@fev.org
Cinema d’Escola Valenciana
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LABAN I LABOLINA
Ref. 1901
Recomanada: EDUCACIÓ INFANTIL

En Laban i la Labolina són
dos germanets fantasma
que viuen al Castell del Sol
Diürn amb la seua família.
En la segona entrega de les
aventures de Laban el petit
fantasma, els protagonistes
d’aquesta tendra pel·lícula
d’animació sueca aprenen a
conviure i a experimentar amb
les emocions. No oblidem que
en Laban és un fantasma que
en lloc d’espantar la gent, és ell
mateix qui té por de la foscor!
Veure tràiler

Durada: 54 min.

LA INCREÏBLE HISTÒRIA
DE LA PERA GEGANT
Ref. 1902
Recomanada: EDUCACIÓ INFANTIL

En Sebastià, la Mitxo i els
habitants de Vilasol estan molt
tristos perquè el seu estimat
alcalde, en JB, ha desaparegut.
En la seua absència, el
vicealcalde Twig ha pres el
poder. Podran en Sebastià,
l’elefant espantadís, i la Mitxo,
la gata aventurera que tem
l’aigua, reunir el coratge per
anar a salvar en JB i alliberar
Vilasol de les grapes del malvat
Twig a temps?
Veure tràiler
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Durada: 88 min.

EL VENT ENTRE LES CANYES
Ref. 1903
Recomanada: EDUCACIÓ INFANTIL

La Xibeca del cinema ofereix
als xiquets i xiquetes cinc
aventures al voltant de la
llibertat, amb músiques
originals, heroïnes sorprenents
i una qualitat gràfica
extraordinària. Randes i dragó,
La caça del dragó, La nena
i la nit, La unicorn i El vent
entre les canyes, conformen
un programa de curtmetratges
que és un meravellós cant
a la llibertat.
Veure tràiler

Durada: 62 min.

EL BOSC DE HAQUIVAQUI
Ref. 1904
Recomanada: 1r CICLE DE PRIMÀRIA

Aquesta entretinguda i bonica
història sobre els animals del bosc
de Haquivaqui és la suma de dos
elements molt atractius. Per una
banda, i en la tradició de les faules
més clàssiques, parla d’humans
referint-se als animals i proposa
un món inventat que anhela la pau
i la convivència, on els conflictes
es resolen de manera pacífica.
Per l’altra banda, la minuciositat
de la tècnica i les divertidíssimes
cançons el converteixen en el
millor musical en stop motion
que s’haja vist i escoltat mai!
Veure tràiler

Durada: 75 min.
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GORDON I PADDY
Ref. 1905
Recomanada: 1r CICLE DE PRIMÀRIA

El cap de policia del bosc Gordon
està a punt de retirar-se i ha de
trobar un nou assistent. Paddy,
una ratolineta intel·ligent amb un
gran sentit de l’olfacte, sembla
ser la candidata adequada. Junts
han de resoldre l’últim cas de
Gordon: el misteri de les bellotes
desaparegudes de l’esquirol. Podria
ser la guineu qui se les ha endut?
Gordon i Paddy aviat ho esbrinaran.
Una pel·lícula sobre l’amistat
entre generacions, l’intercanvi de
coneixements i la importància
de no fer cas de les conclusions
massa ràpides.
Veure tràiler

HOTEL TRANSSILVÀNIA 3:
UNES VACANCES MONSTRUOSES
Ref. 1906
Recomanada: 1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

En la seua tercera història que
arriba a les pantalles, la nostra
preferida família de vampirs
i monstres decideix gaudir
d’unes vacances en un creuer
de luxe. Un viatge ideal per a
relaxar-se abans de tornar
a la feina. Tot anirà bé, fins
que Mavis descobrisca
que Drac, el seu pare, s’ha
enamorat de la misteriosa
capitana del vaixell, qui sembla
amagar un secret.
Veure tràiler
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Durada: 97 min.

Durada: 62 min.

ELS INCREÏBLES 2
Ref. 1907
Recomanada: 1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

La seqüela d’Els increïbles
ens arriba quasi 15 anys
després de l’original. En la
nova aventura dels nostres
superherois, Bob s’haurà de
quedar a casa i tindre cura del
nens, mentre Helen participa
en una campanya que té com
a objectiu recuperar i tornar
el prestigi social perdut als
superherois. Una situació
en la que el petit Jack-Jack
començarà a descobrir els
seus superpoders, encara que
li siguen difícils de controlar.
Veure tràiler

Durada: 118 min.

EN RALPH DESTRUEIX INTERNET
Ref. 1908
Recomanada: 2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA

El Ralph, el roín dels videojocs,
i la seua companya Vanellope
von Schweetz han de jugar-s’ho
tot viatjant per les xarxes a la
recerca d’una peça de recanvi
que salve Sugar Rush, el videojoc
de la Vanellope. I a més a més, el
Ralph i la Vanellope depenen dels
ciutadans d’Internet, els anomenats
ciudanets, perquè els ajuden a
desenvolupar-se en aquest perillós
món. Un d’ells és un empresari
d’internet anomenat Yesss, que
és l’algoritme estrela i l’ànima de
BuzzTube, la pàgina web més de
moda del moment.
Veure tràiler

Durada: 116 min.
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OCELLS DE PAS
Ref. 1909
Recomanada: 2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA

En la línia dels films dels
germans Dardenne, sota una
aparent simplicitat, aquest conte
iniciàtic amaga una bella paleta
d’emocions i de temes: l’amistat,
la sobreprotecció dels pares, la
discapacitat, la superació dels
límits, la necessitat de llibertat
i d’autonomia dels xiquets i les
xiquetes, la recerca d’un espai
propi i el donar valor a les
petites coses.
Veure tràiler

Durada: 84 min.

AL SOSTRE DEL MÓN
Ref. 1910
Recomanada: 2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA

1882. Sant Petersburg.
Sasha, una joveneta de
l’aristocràcia russa, ha estat
sempre fascinada per la vida
aventurera del seu avi, Olukin.
Explorador famós, va fer
construir un magnífic vaixell
trencagel, el Davai, que no
ha tornat de la seva darrera
expedició a la conquesta del
Pol Nord. Sasha decideix partir
cap al Gran Nord seguint la
pista del seu avi per tal de
recuperar el famós vaixell.
Veure tràiler
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Durada: 81 min.

DEMÀ COMENÇA TOT
Ref. 1911
Recomanada: ESO

En Samuel és un jove solter
i conqueridor que viu a la costa
francesa. Un dia una antiga
aventura es presenta amb un
xiquet de bolquers en braços,
li comunica que és la seua
filla i desapareix. Incapaç de
portar una vida amb un xiquet
de bolquers, en Samuel intenta
trobar la mare sense èxit. Passa
el temps i mentre la xiqueta va
creixent porten una vida divertida
i meravellosa. Vuit anys més tard
la mare torna per a recuperar
la seua filla.
Durada: 115 min.

PELÉ, EL NAIXEMENT
D’UNA LLEGENDA
Ref. 1912
Recomanada: ESO

Rodada íntegrament al Brasil,
el film explica l’emocionant i
inspiradora història de Pelé, un
xiquet que vivia en una favela i que
va ser capaç de superar la seua
precària existència fins a convertirse en el somni i l’esperança de tot
un país quan el 1958 va liderar
l’equip brasiler a la Copa del Món
de Futbol. La pel·lícula ha comptat
amb la participació del mateix Pelé,
que no ha dubtat a mostrar al món
els més profunds records de la
seua infància i els d’un Brasil ple
de problemes racials i de misèria.
Veure tràiler

Durada: 107 min.
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LA VIDA SENSE LA SARA AMAT
Ref. 1913
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

El Pep (13) està completament
enamorat d’una xica de la colla
del poble dels seus avis, la Sara
Amat (14). Una nit d’estiu, la Sara
desapareix sense deixar cap rastre.
Al cap d’unes hores, el Pep se la
troba amagada a la seua habitació.
La xica li explica que ha fugit de
casa i li demana de quedar-se
amb ell. Encara que ell sap que
el poble sencer l’està buscant, el
Pep accedeix i es converteix en
el seu protector i còmplice durant
els últims dies abans que tots dos
marxen del poble.
Veure tràiler

Durada: 75 min.

LA DONA DEL SEGLE
Ref. 1914
Recomanada: 2n CICLE D’ ESO i BATXILLERAT

A la Barcelona convulsa de les
vagues i el pistolerisme del 1919,
la Consuelo vol deixar arrere
l’orfenat on s’ha criat per a dirigir
la seua vida. S’enfronta a tota
mena de prejudicis però finalment
aconsegueix, contra tot pronòstic,
una feina a El Siglo, els grans
magatzems de la ciutat que són el
paradís de l’elegància i la burgesia.
Tot es torçarà, però, quan comence
a investigar el seu origen: podria
ser ella la filla del reconegut pintor
Isidre Nonell i la seua musa gitana?
Veure tràiler
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Durada: 90 min.

UNA BOSSA DE BALES
Ref. 1915
Recomanada: 2n CICLE D’ ESO i BATXILLERAT

Segona Guerra Mundial.
Maurici i Joseph són dos joves
germans jueus que viuen
a la França ocupada pels
nazis. Per a salvar-se, hauran
d’abandonar a la seua família.
Fent mostra d’una gran astúcia,
coratge i enginy per a sortejar
els invasors enemics, els dos
germans intentaran reunir tota
la seua família de nou a la zona
lliure del sud de França.
Veure tràiler

Durada: 110 min.

MENTS BRILLANTS
Ref. 1916
Recomanada: 2n CICLE D’ ESO i BATXILLERAT

L’Antoine es prepara per a les
proves d’accés a medicina...
per tercera vegada. En canvi,
per al Benjamin és el primer
intent i prompte s’adonarà
que és molt més difícil del
que pensava. En un món tan
competitiu i caracteritzat per
nits d’estudi intens, en lloc de
festes universitàries, els dos
amics hauran de trobar l’equilibri
entre la cega desesperació del
present i l’esperança d’un
futur brillant.
Veure tràiler

Durada: 92 min.
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LA PROFESSORA D’HISTÒRIA
Ref. 1917
Recomanada: BATXILLERAT

L’Anne Gueguen és una professora
d’Història d’institut que es preocupa
pels problemes dels seus alumnes.
Aquest any, com sempre, té una
classe difícil. Frustrada pel seu
materialisme i falta d’ambició, l’Anne
desafia els alumnes a participar en
un concurs nacional sobre el què
significa ser adolescent en un camp
de concentració nazi. Farà servir
tota la seua energia i creativitat per
captar la seua atenció i motivar-los.
A mesura que la data límit s’acosta,
els joves comencen a obrir-se als
altres i a creure en si mateixos,
canviant les seues vides.
Durada: 105 min.

INCERTA GLÒRIA
Ref. 1918
Recomanada: BATXILLERAT

Front d’Aragó, 1937.
Lluís (Marcel Borràs), un jove
oficial republicà destinat a
un lloc temporalment inactiu,
coneix una enigmàtica vídua
de la qual s’enamora, la
Carlana (Núria Prims), que
aconsegueix entabanar-lo
perquè falsifique un document
que la converteix en la senyora
de la comarca.
Veure tràiler
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Durada: 115 min.

PRESSUPOST 2019-2020:
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 al 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.
14

Educació, música, cinema, literatura, cultura popular, multiculturalitat, voluntariat, sostenibilitat, solidaritat i democràcia participativa són els pilars 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.
Escola Valenciana sou tots i totes els valencians i les valencianes que treballeu 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.
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Visita també la nostra pàgina web!

