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Benvolgudes i benvolguts:

Enguany encetem la 13a edició del 
programa “Cinema a l’Escola”, i ho fem 
després d’un balanç molt positiu de 
participació de la convocatòria ante- 
rior, a la qual assistiren més de 70.000 
alumnes i es projectaren pel·lícules a 
50 poblacions valencianes.

Des de fa 12 anys aquest compromís 
amb el cinema en valencià ha anat sumant 
la col·laboració d’ajuntaments d’arreu de 
les nostres comarques. A tots els ajun-
taments que heu participat en edicions 
anteriors us agraïm sincerament el 
vostre interés. Els que heu signat  
el conveni de 2015, només caldria 
prorrogar-lo. A la resta us animem a fer 
“Cinema a l’Escola 2016-2017”.

Us adjuntem el pressupost detallat, els 
compromisos i les pel·lícules que ofe-
rim. Una vegada us poseu en contacte 
amb nosaltres, us farem arribar el con-
veni o n’activarem la prorrogació, de-
penent del cas. Esperem que aquesta 
iniciativa siga molt interessant per al 
vostre municipi i no dubteu a posar-vos 
en contacte amb els serveis d’audio-
visuals d’Escola Valenciana al telèfon  
96 347 27 83 de 9 a 15h.
 

Ben cordialment, 

Vicent Moreno
President d’Escola Valenciana
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Unides per una temàtica al 
voltant de la natura i els arbres, 
el quartet d’històries Neu i Els 
arbres màgics ens fa somriure 
amb la seua tendresa i ens fa 
pensar quan les coses o les 
persones canvien de papers. 
Quatre contes inoblidables 
sobre l’enginy, l’amistat, el 
respecte i l’alegria de viure 
amb la natura.

Neu i els arbres màgics 
Ref. 1601

Recomanada:  ED. INFANTIL

Durada: 51min.

Quan els Boov van a parar a 
la Terra, recol·loquen tots els 
habitants de les ciutats en 
unes boniques urbanitzacions. 
I ells s’instal·len còmodament 
al seu estil, agafant tot el que 
troben.

HOME  
Ref. 1604

Recomanada:  ED. INFANTIL

Durada: 94min.
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En aquesta nova aventura 
de l’hotel per a monstres, el 
Comte Dràcula, director de 
l’establiment, ha decidit obrir 
la porta als hostes humans al 
mateix temps que ha decidit 
assegurar-se que el seu nét, 
mig humà mig vampir, es 
comporte com un veritable 
monstre.

Hotel TranssilvÀnia 2  
Ref. 1602

Recomanada:  1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 88min.

Pel·lícula basada en els còmics 
de Charles Schulz, “Peanuts”, 
coneguts fora dels Estats 
Units per alguns dels seus 
personatges, com ara Snoopy 
o Charlie Brown.

CHARLIE BROWN i snoopy 
Ref. 1603

Recomanada:  1r i 2n CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 88min.
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Un jove aventurer anomenat 
Milo troba un antic diari que 
conté pistes de com arribar 
a Atlantis, el mític regne 
enfonsat. Al costat d’altres 
intrèpids personatges, Milo 
decideix embarcar-se en 
l’Ulisses, un impressionant 
submarí, en una arriscada 
expedició al fons del mar.

Atlantis. l’ imperi perdut 
Ref. 1605

Recomanada:  3r CICLE DE PRIMÀRIA

Durada: 92min.

Jo és una nena canadenca 
que, gràcies a un concurs 
escolar, pot perfeccionar  
la seua afició per la pintura.  
El seu heroi és Vincent  
van Gogh i, a través de la vida  
i obra d’aquest personatge, 
viurà grans aventures.

El meu amic Van Gogh  
Ref. 1606

Recomanada:  ESO

Durada: 100min.
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Jesse Owens, a les seues 
memòries, explica que 
finalment sí que Hitler, després 
de les quatre medalles d’or als 
Jocs Olímpics de Berlín, es va 
dignar a saludar-lo. Malgrat 
que el canceller pretenia que 
l’esdeveniment esportiu del 
1936 fos la gran exaltació de 
la raça ària, es va haver de 
rendir a l’evidència d’un atleta 
negre que, en velocitat i salt de 
longitud, era imbatible.

L’heroi de BerlÍn  
Ref. 1607

Recomanada:  ESO i BATXILLERAT

Durada: 134min.

La dona del vell Tomàs ha 
mort, però a ell no li deixen 
enterrar-la perquè la família  
de la difunta reclama el cos  
a París. Tomàs decideix llavors 
robar el cos per enterrar-lo a 
Quatretondeta, en la comarca 
del Comtat, com li havia 
promès a la seua esposa.  
No obstant això, l’ancià no 
recorda el camí i es perd.

QUATRETONDETA 
Ref. 1608

Recomanada:  BATXILLERAT

Durada: 92min.
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La majoria d’aquestes 
dones no venien de classes 
altes, sinó que eren dones 
treballadores que veien 
com les seues protestes 
pacífiques no servien per res. 
Radicalitzades i abocades a 
una lluita com més va més 
violenta, estaven disposades a 
perdre-ho tot en la seua cerca 
incansable de la igualtat: els 
seus treballs, les seues cases, 
els seus fills i les seues vides. 

SUFRAGISTES  
Ref. 1609

Recomanada:  BATXILLERAT

Durada: 107min.
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PRESSUPOST 2016-2017:
CONVENI “CINEMA A L’ESCOLA“:

• 700€ + IVA per a pobles amb més de 10.000 habitants

• 400€ + IVA per a pobles fins a 10.000 habitants

LLOGUER DE LA CÒPIA DE LA PEL·LÍCULA EN FORMAT DVD:
• 300€ + IVA per cada projecció

  En aquest format i preu sols és pot projectar en horari escolar  
 i ha de ser gratuït.

 En altres formats i horaris cal demanar pressupost abans de tancar 
 les projeccions.

 
LLOGUER DE PROJECTOR I PROJECCIONISTA:

• 350€ + IVA Lloguer de projector i projeccionista

• 490€ + IVA Lloguer de projector, projeccionista, pantalla i equip de so

ESCOLA VALENCIANA OFERIRÀ:
• Fitxa didàctica en PDF de cada pel·lícula

• 5 cartells per pel·lícula amb espai per inserir la programació personalitzada 

• Disseny de la campanya (fitxa didàctica i cartells)

• Notes de premsa de la campanya i informació en el web  
  d’Escola Valenciana:  www.escolavalenciana.org






