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Aquest Cicle de Cinema a l’Escola 2016 està adreçat, com a ac vitat
educa va i de promoció del valencià, als alumnes d’Infan l i de Primària, i
està organitzat per la Regidoria de Polí ca Lingüís ca d’aquest
Ajuntament.
Enguany s’han inclòs en aquest cicle de cinema en valencià tols que
recentment han estat en cartellera, amb el qual s’oferiran un total de cinc
pel·lícules doblades al valencià i projectades dins de l’horari escolar.
Amb la convocatòria anual d’aquest cicle es pretén oferir un producte que
manca a la societat, pel·lícules en llengua pròpia, de manera que així es
tracta d’omplir aquest buit de referents culturals i fer possible que els
xiquets alcoians puguen assis r a la projecció de pel·lícules de qualitat en
valencià, sempre tractant de crear un entorn social i lingüís c favorable al
desenvolupament òp m de la nostra llengua. Aquesta proposta de
Cinema a l’Escola té un públic molt nombrós, hi ha una demanda social i
un públic que vol anar al cinema i veure con nguts en valencià.

L’hivern i la primavera al
regne d’Escampeta
Ref. 1501
Recomanada: ED. INFANTIL i 1r CICLE DE
PRIMÀRIA
Durada: 52 min.

Sinopsi: al regne d’Escampeta, a la vila
de Baltasar i als boscos i muntanyes,
una colla de personatges peculiars
viuen contes de fades. Preciosisme
tècnic que combina fons medievals,
guinyol i il·lustracions.

Els Mínions

La residència dels déus (Astèrix i Obèlix)
Ref. 1503
Recomanada: 2n CICLE DE PRIMÀRIA
Durada: 80 min.

Ref. 1504
Recomanada: 2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA
Durada: 85 min.

Sinopsi: Durant la tardor de 1910, una
comunitat inuit (esquimals) està
desesperada per l’escassetat dels
aliments. L’anciana Saya els recorda
llavors la llegenda de Sarila, una terra
promesa més enllà de les glaceres, on
només poden entrar els purs de cor. Els
joves Markussi, Putulik i Apik
emprenen el viatge tot i l’oposició del
xaman Croolik.

Sinopsi: Juli Cèsar presenta un pla per
construir una urbanització de luxe al
costat del llogaret gal, la “Residència
dels déus”, per tal de seduir els vilatans
i obligar-los a adaptar-se a l’es l de vida
de Roma.

La llegenda de Sarila

Del revés

Ref. 1503
Recomanada: 2n CICLE DE PRIMÀRIA
Durada: 80 min.

Ref. 1505
Recomanada: 2n i 3r CICLE DE PRIMÀRIA
Durada: 94 min.

Sinopsi: Durant la tardor de 1910, una
comunitat inuit (esquimals) està
desesperada per l’escassetat dels
aliments. L’anciana Saya els recorda
llavors la llegenda de Sarila, una terra
promesa més enllà de les glaceres, on
només poden entrar els purs de cor. Els
joves Markussi, Putulik i Apik
emprenen el viatge tot i l’oposició del
xaman Croolik.

Sinopsi: Tothom coneix la ment
humana, però ningú no l’ha vista per
dins. Joia, Tristesa, Fàs c, Ira, Por,
Records; tot és dins del cap de la Rily,
que té 11 anys i està força afectada pel
canvi de residència. És clar que no
tothom ho nota.

