Un projecte de:

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, diferenciades per cicles, al centre
educatiu durant tot el curs 2020-21.

Una iniciativa de:

Amb la col·laboració
de la Conselleria
dʼEducació, Cultura
i Esport

Amb el suport de:

EDUCACIÓ INFANTIL

EL VENT ENTRE LES CANYES
País i any: França, Bèlgica i Suïssa 2017
Programa de curtmetratges format per:
Randes i dragó, La caça del dragó, La nena i la nit,
La unicorn i El vent entre les canyes
Durada 62 minuts
Versió doblada al valencià
Recomanada a partir de 5 anys

Veure tràiler

Cinc aventures al voltant de la
llibertat, amb músiques originals,
heroïnes sorprenents i una
qualitat gràfica extraordinària. Està
especialment indicat per combatre
els estereotips de gènere. La divertida
nena que vol jugar a cavallers a
Randes i dragó, l’amistat entre una
princesa i una dragona a La caça del
dragó, les boniques estrelles a La
nena i la nit, les ganes de ser lliure de
l’animaló fantàstic a La unicorn i la
lluita per l’alliberació de la tirania a El
vent entre les canyes, conformen un
programa de curtmetratges que és un
meravellós cant a la llibertat.

VALORS QUE PROPOSA:
•
•
•

Perspectiva de gènere: rols femenins
protagònics no normatius
Narracions curtes: curtmetratges
com contes
Introducció a l’ètica: el concepte
de llibertat

SUGGERIMENTS PROGRAMACIÓ:
•

8 de març
Dia internacional de les Dones

TIPITIPS
País i any: Suècia, 2010
Durada 30 minuts
Versió doblada al valencià
Recomanada a partir de 2 anys
Les històries de Tipitips (Vem?, Jéssica
Laurén, 2010) retraten moments de
la vida quotidiana amb un traç senzill
que recorda els dibuixos dels infants.
Barallar-se amb les amistats, jugar,
anar a dormir fora de casa, fer-se
mal, o perdre’s al supermercat són
situacions alegres i tristes que poden
semblar petites però que són el
centre de grans emocions.

VALORS QUE PROPOSA:
•

Veure tràiler

•
•

Aprenentatges quotidians
dels infants més menuts
La gestió de les emocions:
relacions familiars i d’amistat
Estètica de traços senzills:
fugir de l’excés d’estímuls

SUGGERIMENTS PROGRAMACIÓ:
•
•

20 de novembre
Dia Universal de la Infància
30 de juliol
Dia Internacional de l’amistat

PRIMER CICLE
DE PRIMÀRIA

EL REGAL DE LA MOLLY
MONSTRE
País i any: Alemanya, Suècia i Suïssa 2015
Durada 70 minuts
Versió doblada al valencià
Recomanada a partir de 3 anys

Veure tràiler

En aquesta història, la Molly és la
filla única d’en Popo i l’Etna Monstre,
la reina de la casa. La seva vida
transcorre en l’entorn familiar, jugant
amb el seu millor amic, l’Edison, una
joguina de corda que té vida pròpia.
Tanmateix, al país dels Monstres, les
mares fan l’ou i els pares el mantenen
calent camí de l’illa de l’Ou, on tots
els monstres surten de la closca. La
Molly, il·lusionada per conèixer al nou
membre de la família, li ha teixit un
gorret de llana al seu futur germanet.
Però els pares, amb les presses pel
part, se l’han deixat i ella decideix
seguir-los amb el seu regal.

VALORS QUE PROPOSA:
•

•
•

Aprenentatges vitals: la meravellosa
aventura d’esdevenir germà o
germana gran
La gestió de les emocions: monstres
que no fan por
Apreciació estètica: un món de colors
i cançons

SUGGERIMENTS PROGRAMACIÓ:
•

20 de novembre
Dia Internacional dels Drets dels
Infants

EL BOSC DE HAQUIVAQUI
País i any: Noruega i Països Baixos, 2016
Durada 75 minuts
Versió doblada al valencià
Recomanada a partir de 5/6 anys

Veure tràiler

El bosc de Haquivaqui és un bon lloc
per viure, però els animals petits han
de vigilar que els més grossos no se’ls
cruspeixin. Claus, el ratolí trapella,
i els seus amics tenen por de la
guineu Marvin i d’altres depredadors.
Però el que fa vessar el got de la
paciència és que un bon dia l’eriçó
Horaci intenta menjar-se l’àvia
ratolineta. És aleshores quan Morten,
el ratolí més assenyat, arriba a la
conclusió que és l’hora de redactar
una nova llei per al bosc. A partir d’ara
tots els habitants del bosc seran amics
i ningú podrà menjar a cap altre.
El cas és que la guineu Marvin encara
té gana...

VALORS QUE PROPOSA:
•
•
•

Cultura de pau: la resolució pacífica
de conflictes i la vida en comunitat
Llenguatges audiovisuals: la tècnica
artesana de l’stop-motion
L’adaptació literària: un clàssic a
Noruega

SUGGERIMENTS PROGRAMACIÓ:
•
•

10 de desembre
Dia Internacional dels Drets Humans
3 de març
Dia de la Naturalesa

SEGON CICLE
DE PRIMÀRIA

GORDON I PADDY
País i any: Suècia, 2017
Durada 62 minuts
Versió doblada al valencià
Recomanada a partir de 6/7 anys
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 glans 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
VALORS QUE PROPOSA:
•
•
•

L’amistat intergeneracional:
la transmissió del coneixement
Llenguatges audiovisuals: el gènere
de les pel·lícules policíaques
Trencar els prejudicis: no jutjar
per les aparences

SUGGERIMENTS PROGRAMACIÓ:
•
•

21 setembre
Dia Mundial de la Pau
3 de març
Dia de la Naturalesa

TERCER CICLE
DE PRIMÀRIA

JACOB, MIMI I ELS GOSSOS
DEL BARRI
País i any: Letònia i Polònia, 2019
Durada 70 minuts
Versió doblada al valencià
Recomanada a partir de 6/7 anys

Veure tràiler

En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia
convertir-se en arquitecte com el seu
pare. Un dia, el pare, que sempre va
atrafegat, ha de marxar per negocis
durant uns dies i el noi haurà de
passar una setmana sencera amb la
seva cosina Mimi i el seu oncle Àguila
al barri antic de Riga, Maskachka. Tan
bon punt hi arriba, un ric home de
negocis comença a excavar el parc
central per transformar-lo i edificarhi nous gratacels. En Jacob i la Mimi
decideixen aturar el projecte. El cas és
que tan sols poden fer-ho amb l’ajut
d’una colla de gossos de carrer que…
poden parlar!

VALORS QUE PROPOSA:
•
•
•

Repensar les ciutats: la gentrificació
El poder de l’activisme col·lectiu
La tradició de les faules: animals
que trenquen la norma

SUGGERIMENTS PROGRAMACIÓ:
•

31 d’agost
Dia Internacional de la Solidaritat

OCELLS DE PAS
País i any: França i Bèlgica, 2015
Durada 84 minuts
Versió doblada al valencià
Recomanada a partir de 8 anys

Veure tràiler

La Cathy té un pare amb pensades
molt curioses: pel seu aniversari, li ha
regalat un ou d’ànec amb la intenció
que el covi i que després sigui la
seva mama. Però, casualment, a qui
primer veu el petit ànec en néixer és
la Margaux, una amiga de la Cathy
que va en cadira de rodes. L’aneguet
l’ha identificat com a mare seva, però
els pares no se’n volen fer càrrec.
Per protegir i salvar l’ocell, les dues
nenes s’escapen i emprenen una
aventura de llibertat, un periple en
què descobriran molt més sobre elles
mateixes que sobre el rescat d’un
palmípede.

VALORS QUE PROPOSA:
•
•
•

Anticapacitisme: una diversitat
enriquidora
Un conte iniciàtic: històries
per a créixer
La lluita contra les injustícies:
dues heroïnes excepcionals

SUGGERIMENTS PROGRAMACIÓ:
•

•

15 novembre
Dia Mundial de les Malalties
Neuromusculars
3 desembre
Dia Mundial de les Persones
amb Discapacitat

https://escolavalenciana.org/cinema

