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Benvolgudes i benvolguts:
Enguany encetem la 18a edició del A la resta, us animem a signar-lo,
programa “Cinema a l’Escola”.
perquè d’aquesta manera permeteu
que Escola Valenciana continue amb
Des de fa més 18 anys, Escola Valen- els projectes que ajuden a la normalitciana manté un compromís amb el zació lingüística al País Valencià.
cinema en valencià, que ha anat sumant la col·laboració d’ajuntaments A tots, ajuntaments i centres educad’arreu de les nostres comarques.
tius, us animem a fer “Cinema a l’Escola
2022-2023”. Us adjuntem el pressupost
A tots els ajuntaments que heu parti- i les pel·lícules que oferim.
cipat en edicions anteriors us agraïm
sincerament el vostre interès. Als qui Esperem que aquesta iniciativa siga
heu signat el conveni de 2022, només molt interessant per al vostre municipi
caldria prorrogar-lo.
i no dubteu a posar-vos en contacte
amb els serveis d’audiovisuals d’Escola Valenciana a l’adreça electrònica
cinema@fev.org
Cinema d’Escola Valenciana
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Bon dia, món!
Ref. 2201
Recomanada: INFANTIL i 1r CICLE DE PRIMÀRIA

Un film que ens contarà la vida
de deu animals que viuen el seu
dia a dia en la natura, on naixeran,
creixeran i moriran intentant
descobrir qui són i quina és la
seua funció dins de l’ecosistema
on habiten. Els personatges
intentaran explicar-nos quina
funció tenen en el món i per què
és tan important que continuen
portant a terme les seues tasques
diàries. Ens faran comprendre que
tots som igual de valuosos en el
planeta i que, per tant, tots hem de
continuar convivint en harmonia.
Durada: 55 min.

La fada de les estacions
Ref. 2202
Recomanada: INFANTIL i 1r CICLE DE PRIMÀRIA

Aquest film estarà compost de
tres històries que ens narraran la
vida d’uns personatges valents
i perseverants, que intentaran
ajudar-nos a entendre valors
com l’amistat, l’empatia i el
suport mutu. En la primera de
les històries coneixerem una
germana adolescent, Polzeta,
i la seua germana menuda,
Manovella. La rebel·lia de la
germana major portarà Manovella
a viure una gran aventura.
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Durada: 52 min.

Supercuc
Ref. 2203
Recomanada: INFANTIL i 1r CICLE DE PRIMÀRIA

Cinc històries que ens contaran
la vida dels nostres valents
personatges: Supercuc, un cuc
molt intrèpid que es veurà envoltat
de problemes i a qui ajudaran els
amics; una família japonesa que
ens ensenyarà la importància
d’utilitzar l’energia; un pardalet molt
simpàtic al qual li encanta cantar
per als seus companys; un castor
femella molt trempat ens explicarà
les seues aventures per a tornar a
casa; i Mishou, un gosset que ens
durà d’aventures per l’Àrtic...

Durada: 55 min.

Ratolins i guineus.
Una amistat d’un altre món
Ref. 2204
Recomanada: 2n I 3r CICLE DE PRIMÀRIA

La ratolina Valentina i la guineu
Víctor, que són enemics naturals,
es retroben al cel després de patir
un desgraciat accident i és allà
on Víctor ajuda Valentina en la
recerca de son pare, i comença
una gran amistat. Després de
passar grans aventures han de
tornar a la terra on esperen seguir
gaudint de la seua amistat però…
renaixen amb els papers canviats!

Durada: 86 min.
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Llunàtics
Ref. 2205
Recomanada: 2n I 3r CICLE DE PRIMÀRIA

Una nit de lluna plena, Peter i la
seua germana Anne són propulsats
per un raig màgic de llum lunar
reflectit a l’aigua d’un riu cap a un
món fantàstic, poblat de criatures
meravelloses. Però l’Home Lunar,
un malèfic malvat sense escrúpols,
segresta Anne i les seues noves
amigues, les estrelles fugaces,
i Petter comença una carrera
contra rellotge per la Via Làctia
fins a arribar a la Lluna per a poder
rescatar la seua germana i tornar-la
a casa sana i estàlvia.

Durada: 81 min.

Raya i l’últim drac
Ref. 2206
Recomanada: 2n I 3r CICLE DE PRIMÀRIA, ESO

Dracs i humans vivien en harmonia
a Kumandra, fins que un dia, els
Drunn, criatures malèfiques, es
van cernir sobre el regne per tal
d’assolar-lo. Davant d’aquesta
amenaça, els dracs es van sacrificar
per a crear la Gemma del Drac,
capaç de mantenir els Drunns
allunyats. Però quan la gemma
es trenca i els Drunns tornen a
amenaçar la vida dels humans,
Raya es proposa la missió de
trobar a Sisu, l’últim drac...
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Durada: 107 min.

Sota les estrelles de PaRÍs
Ref. 2207
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Christine és una dona que viu al
carrer, aïllada de la família i dels
amics. En una freda nit d’hivern
es troba a Suli, un xiquet burkinés
de 8 anys que apareix davant del
seu refugi: no parla francés, està
perdut i lluny de sa mare. Units
circumstancialment per la seua
condició marginal, s’embarquen
en l’emocionant aventura de
buscar la mare de Suli en la
màgica capital francesa.

Durada: 86 min.

Sis dies corrents
Ref. 2208
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Sis dies en la vida de tres
electricistes i lampistes de
Barcelona: en Valero, en Pep i en
Moha. La setmana és la setmana
de prova en el treball d’en Moha,
que haurà de convertir-se, si
en Valero l’accepta, en el nou
company de treball de l’empresa
quan en Pep es jubile.

Durada: 85 min.
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LOLA
Ref. 2209
Recomanada: ESO i BATXILLERAT

Lola és una xica de 18 anys que
acaba de perdre sa mare. Son
pare no vol que forme part dels
últims moments de la vida de la
mare però ella no està disposada
a deixar els darrers desitjos de la
mare en mans del pare. Per això
decideix anar també cap a la
mar del Nord. La intolerància del
pare va fer que ella haguera de
marxar de casa uns anys abans.
Lola abans era Lionel i el pare no
va acceptar la nova identitat de
gènere de la filla.
(subt. castellà)

Durada: 90 min.

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

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 per e-mail a cinema@fev.org

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.
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Si sou un Ajuntament i teniu interès en contractar la CINEMATECA
per als Centres de la localitat contacteu amb nosaltres a l’adreça
electrònica cinema@fev.org
La subscripció dona accès a un conjunt de films per un
curs escolar, fins juny de 2023. En total hi ha 30 pel·lícules
especialment 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 treballar-los
amb l’alumnat i explorar les possibilitats educatives que presenten.
Per facilitar l’organització d’activitats educatives els films es
classifiquen per etapes educatives, eixos temàtics i durada.
Quota d’inscripció per centre 100 euros (+ 21% IVA)

