Enguany encetem la 17a 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.
Tots aquests anys ens hem compromés amb el
cinema en valencià, que ha anat sumant la col·laboració d’ajuntaments i centres educatius d’arreu
de les nostres comarques.
Amb la voluntat d’adaptar-nos al nou context,
us oferim la Cinemateca d’Escola Valenciana.
La Cinemateca d’Escola Valenciana, però, no substitueix
el Cinema a l’escola ni el Cinema d’Escola Valenciana, del qual us informarem a l’inici de curs
2020/2021, ni tampoc el cinema per a aquest estiu
de 2020 (per al qual podeu contactar amb nosaltres en el telèfon i l’adreça que apareixen baix).
La Cinemateca és un producte que ofereix Escola
Valenciana als ajuntaments i centres educatius
valencians que dona la possibilitat de veure en
línia de forma il·limitada una selecció de 7 pel·lícules en valencià al centre educatiu durant tot el curs
2020-21 (adjunt document amb la selecció de
pel·lícules).
Aquestes pel·lícules estan diferenciades per cicles
educatius i el preu inclou un dossier didàctic amb
activitats per a treballar-les a l’aula, i així estimular
la creativitat i l’esperit crític en relació a valors
socials i la formació en llenguatges audiovisuals.
Tot seguit, vos indiquem el preu dels diferents lots:
25 € +IVA lot especial de suport a les escoles
rurals, als centres d’educació especial i a les
escoles amb línies incompletes
75 € +IVA per a escoles amb una línia
150 € +IVA per a escoles amb dues línies
200 € +IVA per a escoles amb tres (o més) línies

Amb la subscripció a la Cinemateca d’Escola Valenciana rebreu els enllaços de visionat de cadascun
dels títols amb drets per a projectar a l’aula o sala
d’acte d’una escola (no inclou dret d’exhibició fora
del centre escolar) i l’esmentat dossier en format pdf.
D’altra banda, tenim existències de la Devedeteca
d’Escola Valenciana. La Devedeteca número 5 està
dirigida a l'alumnat d'infantil i primària i conté les 5
pel·lícules següents: L'estiu i la tardor al regne
d'Escampeta, Neu i els arbres màgics, Arthur i la
guerra dels mons, Un gat a París i El petit príncep. I
la número 6 està dirigida a secundària i batxillerat i
conté les 5 pel·lícules següents: Covards, L'heroi de
Berlín, Intocable, Sufragistes i Rastres de sàndal.
Les pel·lícules han estat seleccionades per Escola
Valenciana, tenint en compte els valors que transmeten a l'alumnat, i també van acompanyades
d'una guia didàctica per si el professorat vol treballar-les a l'aula.
Cada devedeteca val 95€ (amb IVA i enviament inclòs)
i si compreu dues el preu és de 180€ (també amb IVA
i enviament inclòs), i us les quedeu en propietat.
Si voleu subscriure-vos a la Cinemateca i adquirir
una Devedeteca per al vostre centre educatiu, tenim
la següent oferta (amb l'IVA i l'enviament inclòs) fins
que s’esgoten les existències de la Devedeteca:
110€ per a escoles rurals, centres d’educació
especial i escoles amb línies incompletes
160€ per a escoles amb una línia
235€ per a escoles amb dues línies
285€ per a escoles amb tres (o més) línies
Esperem que aquesta iniciativa siga del vostre interés i, si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en
contacte amb els serveis d’audiovisuals d’Escola
Valenciana al telèfon 659 041 395 de 9 a 14h o a
l’adreça electrònica cinema@fev.org
Cinema d’Escola Valenciana

