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Benvolgudes i benvolguts:
Enguany encetem la 17a edició del
programa “Cinema a l’Escola” i ho
fem després de superar un any molt
complicat. Però és l’hora de tornar a
gaudir del cinema en valencià.

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.

Des de fa més 17 anys aquest compromís amb el cinema en valencià ha
anat sumant la col·laboració d’ajuntaments d’arreu de les nostres comarques.

A tots, ajuntaments i centres educatius, us animem a fer “Cinema a l’Escola
2020-2021”. Us adjuntem el pressupost
i les pel·lícules que oferim.

A tots els ajuntaments que heu participat en edicions anteriors us agraïm
sincerament el vostre interès. Als qui
heu signat el conveni de 2021, només
caldria prorrogar-lo.

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 659 041 395
de 9:30 a 14:30h o a l’adreça electrònica
cinema@fev.org
Cinema d’Escola Valenciana
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El Cargol i la Balena
Ref. 2101
Recomanada: EDUCACIÓ INFANTIL

Amb esperit inquiet i ganes de
descobrir món, un cargol xicotet
s’embarca en un viatge, a la cua
d’una balena geperuda, a través
dels mars. Però un dia la balena
perd el rumb i acaba encallada
a una badia aïllada. Com ho farà
el cargolet per rescatar-la?
La bonica història d’una amistat
improbable que ens farà recórrer
els indrets més sorprenents
i màgics del món submarí.

Durada: 57 min.

Pippi i el Senyor Sense Son
Ref. 2102
Recomanada: EDUCACIÓ INFANTIL

Enguany tot va malament. Pippi
acaba de tindre un germà que ho
ha posat tot cap per avall.
Amb l’ajuda del seu amic
imaginari, el Senyor Sense Son,
crearan un pla per salvar les
vacances de Nadal.
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Durada: 54 min.

Zibila i el poder de les ratlles
Ref. 2103
Recomanada: EDUCACIÓ INFANTIL

Zibila és una zebra adoptada
per una família de cavalls.
En el seu primer dia d’escola,
els seus companys la tracten
diferent i es riuen d’ella perquè
té ratlles. Però gràcies a una gran
aventura amb el seu amic Carino,
recuperarà la confiança. Una
història acompanyada de tres
curts per a celebrar la diversitat.

Durada: 55 min.

Els Croods
[DISPONIBLE A PARTIR DEL 24/12/2021]
Ref. 2104
Recomanada: 1r CICLE DE PRIMÀRIA

Una comèdia prehistòrica
d’aventures que segueix la
primera família del món mentre
s’embarquen en el viatge de la
seua vida, quan s’enfonsa la cova
que sempre els havia protegit
del perill. En el seu viatge per
uns paisatges espectaculars,
els Croods descobreixen un món
increïble i nou, ple de criatures
fantàstiques, i la seua forma de
veure la vida canviarà per sempre.

Durada: 98 min.
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Tom i Jerry
[DISPONIBLE A PARTIR DEL 26/3/2022]
Ref. 2105
Recomanada: 1r CICLE DE PRIMÀRIA

El millor hotel de Nova York
acull el casament del segle
i Kayla, l’experta mestra de
cerimònies, serà l’encarregada
que el ratolí no arruïne la gala.
Tom és contractat per atrapar
Jerry, i s’inicia una aferrissada
persecució que provoca alguns
incidents imprevistos.

Durada: 101 min.

Mirai, la meva germana petita
Ref. 2106
Recomanada: 1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

Kun, el menut de la casa, deixa
de ser el centre d’atenció dels
pares quan naix la seua germana
Mirai. Frustrat i una mica molest,
comença a experimentar
situacions a casa que mai havia
viscut. Però les coses canvien
de forma màgica quan la versió
adolescent de la seua germana
viatja en el temps des del futur
per viure al costat de Kun una
aventura extraordinària.
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Durada: 94 min.

Fritzi. Un conte revolucionari
Ref. 2107
Recomanada: 1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

Alemanya de l’Est, 1989. El mur
que divideix el país en dues
meitats és a punt de caure. Fritzi,
de dotze anys, cuida de Sputnik,
el gosset de la seua millor amiga
Sophie, mentre ella està de
vacances amb la seua família
a Hongria. Però arriba la tardor,
comença l’escola i Sophie no ha
tornat. Fritzi i Sputnik inicien una
aventura per a trobar-la. Les seues
passes els portaran a descobrir les
manifestacions que es repeteixen
a Leipzig i a entendre què està
passant al seu país.
Durada: 90 min.

Binti, una youtuber
sense fronteres
Ref. 2108
Recomanada: 2n I 3r CICLE DE PRIMÀRIA

Binti té dotze anys. Va nàixer al
Congo, però viu a Bèlgica amb
son pare, Jovial, des de molt
menuda. Tot i que no tenen
papers, Binti vol viure una vida
normal i somia a convertir-se en
una famosa youtuber com la seua
ídol Tatiana. Elias, d’onze anys, viu
sol amb sa mare, Christine, des
del divorci de son pare. Quan la
policia entra a ca Binti i ha de fugir,
la xiqueta es refugia a la cabanya
de l’arbre d’Elias...
Durada: 90 min.
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El meu germà persegueix
dinosaures
Ref. 2109
Recomanada: 2n I 3r CICLE DE PRIMÀRIA

Jack té cinc anys, dues
germanes grans, i els seus
pares li acaben de donar una
gran notícia: tindrà un germanet,
però, a més, serà especial.
Jack està molt content. Per a ell,
especial significa superheroi.
Després del naixement s’adona
que realment és diferent als
altres, però no té superpoders.
La realitat és que ha nascut
amb síndrome de Down.

Durada: 100 min.

Madame Curie
Ref. 2110
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

París, 1893. Marie, una brillant
i rebel científica disposada a
canviar la manera d’entendre
la ciència, haurà d’enfrontarse a l’elit acadèmica per dur a
terme les seues investigacions.
Després d’unir forces amb
Pierre Curie per potenciar els
seus estudis, descobreix la
radioactivitat, i es converteix en
el centre d’atenció internacional.
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Durada: 103 min.

El pare
Ref. 2111
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Anthony, un home de 80 anys,
mordaç, un punt entremaliat, que
tossudament ha decidit viure sol,
rebutja totes i cadascuna de les
cuidadores que la seua filla Anne
intenta contractar perquè l’ajuden
a casa. Ella està desesperada
perquè ja no pot visitar-lo cada
dia, i sent que la ment de son pare
comença a fallar i es desconnecta
cada vegada més de la realitat.

Durada: 97 min.

Minari: història de la meua
faMÍLia
Ref. 2112
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Una família coreanoamericana
es muda a una xicoteta granja
d’Arkansas, a la recerca del somni
americà. La llar familiar canvia
per complet amb l’arribada
de l’àvia, astuta, malparlada,
però increïblement afectuosa.
Davant de la inestabilitat i els
desafiaments d’aquesta nova
vida, descobriran que el seu vincle
incondicional és la força que
necessiten per a tirar endavant.

Durada: 115 min.
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La dona de la muntanya
Ref. 2113
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Als 50 anys, Halla, professora
de cant, declara la guerra a la
indústria local de l’alumini, que
està contaminant el seu país.
Per tal de protegir el medi
ambient a Islàndia, pren tot tipus
de riscos. Però la seua situació
pot canviar amb l’arribada
inesperada d’una carta que
dona llum verda per fi als seus
tràmits d’adopció d’una xiqueta.

Durada: 101 min.

Un cercle en l’aigua
Ref. 2114
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Londres, any 1593.
Christopher Marlowe,
el dramaturg de més èxit
d’Angla- terra, serà assassinat.
Només William Shakespeare
pot salvar la seua vida, però
no ho farà a canvi de res.
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Durada: 131 min.

La mort de Guillem
Ref. 2115
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

L’11 d’abril de 1993, Guillem
Agulló, un xic de díhuit anys,
antifeixista i nacionalista, és
assassinat d’una punyalada al
cor per un grup d’ultradreta.
Destrossats, Guillem i Carme,
els seus pares, lluitaran perquè
no es tergiverse la mort del seu fill,
perquè no la consideren
una mera batalla entre bandes
i perquè es convertisca en una
icona de violència feixista.

Durada: 90 min.

La innocència
Ref. 2116
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Lis és una adolescent que somia
a convertir-se en artista de circ i
eixir del seu poble, tot i que sap
que per aconseguir-ho s’haurà
d’enfrontar als seus pares. És
estiu, i Lis es passa el dia amb
les amigues i flirtejant amb el seu
nóvio, uns anys més gran que ella.
La manca d’intimitat i el xafardeig
dels veïns, l’obliguen a portar
la relació en secret. Però l’estiu
acaba i, amb la tardor, descobreix
que està embarassada.

Durada: 92 min.
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La banda
Ref. 2117
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Edu, un jove músic que viu a
l’estranger, torna a la València
on va nàixer per assistir a les
noces del seu germà.
El retorn desperta en ell la
necessitat de recuperar
tot el que va deixar enrere:
especialment Alícia, l’eterna
nóvia del seu millor amic.

Durada: 86 min.

Coses a fer abans de morir
Ref. 2118
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Un grup d’amics amb els trenta
anys fets, es veuen colpejats
per la mort de Sam, el més jove
de tots. Després del funeral
hauran de complir la seua
última voluntat: un peculiar joc
que posarà sobre la taula pors,
desitjos, prejudicis i secrets
ocults.
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Durada: 103 min.

La boda de Rosa
Ref. 2119
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

A punt de fer 45 anys, Rosa
s’adona que ha viscut sempre
per als altres, i decideix enviar-ho
tot a pastar i prendre les regnes
de la seua vida. Però abans vol
embarcar-se en un compromís
molt especial: un matrimoni amb
ella mateixa. Prompte descobrirà
que son pare, els seus germans
i la seua filla han fet altres plans.
I canviar de vida no és tan senzill,
si no està en el guió familiar.
Casar-se, encara que siga amb
una mateixa, serà la cosa més
difícil que haja fet mai.
Durada: 100 min.

Frederica Montseny, la dona
que parla
Ref. 2120
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Fins a quin punt paga la pena
trair els propis ideals pel que
sembla un bé major? Frederica
Montseny, líder anarquista i,
paradoxalment, ministra de la
Segona República, es fa aquesta
pregunta durant el seu judici
d’extradició a França. Si perd,
serà retornada a l’Espanya
franquista, on serà executada.

Durada: 85 min.
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CONTRACTACIÓ:
LLOGUER DE LA CÒPIA DE LA PEL·LÍCULA PER A PASSES ESCOLARS:
• 363€ per cada projecció
La projecció ha de ser gratuïta per al públic.
Sol·liciteu la contractació en aquest formulari.

LLOGUER DE PROJECTOR I PROJECCIONISTA:
• En cas de ser necessari, demaneu pressupost a cinema@fev.org

ESCOLA VALENCIANA OFERIRÀ:
• Fitxa didàctica de cada pel·lícula.
• Cartells de les pel·lícules.
• Més informació al web d’Escola Valenciana.

OFERTA ÚLTIMES UNITATS!
Dirigida a l’alumnat d’infantil i primària: 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.
Pel·lícules seleccionades per Escola Valenciana tenint
en compte els valors que transmeten a l’alumnat,
i van acompanyades d’una guia didàctica
per treballar-les a l’aula.
COMPREU-LA A LA NOSTRA BOTIGA
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50€

S

T INCLÒ
ENVIAMEN

Si sou un Ajuntament i teniu interès en programar cinema
per als Centres de la localitat contacteu amb nosaltres al
telèfon 659 041 395 o a cinema@fev.org
La subscripció dona accès a un conjunt de films per un curs
escolar, fins juny de 2022. 19 pel·lícules recomanades
per a l’àmbit educatiu:
- Adreçades a xiquets i xiquetes de 2 a 12 anys
- Compromeses amb la diversitat
- Estimulen la sensibilitat estètica
- Contribueixen a l’educació emocional
- Transmeten valors socials i culturals
A més dels drets d’exhibició col·lectiva dels films, la subscripció
inclou materials pedagògics complementaris per a treballarlos amb l’alumnat i explorar les possibilitats educatives que
presenten.

A LES ESCOLES.
Un projecte didàctic de Pot de Plom teatre
al voltant de la sèrie Historietes Medievals
d’À Punt Mèdia.

H

ISTORIETES
MEDIEVALS
A LES ESCOLES.

