CICLE DE CINEMA EN VALENCIÀ 2008
Aquest Cicle està adreçat, com a activitat educativa i promoció del valencià, als
alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat, i està organitzat per la Regidoria
de Política Lingüística d’aquest Ajuntament.
CINEMA EN VALENCIÀ (octubre i novembre):
•

Infantil i Primària: Wall-E (98 minuts). Dia 4 de novembre,
projeccions a les 10 h. i 15 h.
Sinopsi: Nova pel·lícula de Pixar. És l'any 2700. Wall-E és un robot que
va ser programat per a netejar. La terra està coberta de brutícia, a
causa del consumisme desmesurat.
(http://www.totcinema.cat/f_wall-e.htm)

•

Secundària: Els nens de Huang Shi (114 minuts). Dia 25 de
novembre, projeccions a les 10 h. i a les 12 h.
Sinopsi: Durant l’ocupació japonesa de la Xina, l’any 1937, un jove
periodista britànic, amb l’ajuda d’una infermera australiana, salva un
grup de xiquets orfes.
(http://www.totcinema.cat/f_nenshuangshi.htm)

•

Secundària: Jaume I, el rei dels valencians (54 minuts). Dies 27,
28 i 29 d’octubre, projeccions a les 10 h. i a les 12 h.
Sinopsi: Un equip de Televisió Valenciana ha seguit les empremtes de
la llarga i intensa vida de Jaume I, des del seu naixement al Palau de
Tornamira de Montpeller fins a la inhumació al monestir de Poblet.
Durant dos mesos, els guionistes Joan Llobell i Ramón de Soto, el
càmera Ricardo Macián i la productora Sílvia Marsal han recorregut els
llocs de la Corona d’Aragó del segle XIII que van ser escenaris de les
diferents etapes de la vida del rei. El periodista Joan Llobell és també
el narrador del documental, el guia que ens acompanya seguint les
passes del Conqueridor.

•

Batxillerat: Vicky Cristina Barcelona (96 minuts). Dia 22
d’octubre, projeccions a les 10 h. i a les 12 h. (el mateix dia també
hi haurà una projecció per a públic adult, a les 20 h.).
Sinopsi: Pel·lícula rodada per Woody Allen majoritàriament a
Barcelona al llarg de l’estiu de 2007. Dues joves americanes, Vicky y
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Cristina, arriben a Barcelona per a guadir de les seues vacances
d’estiu. Vicky és una xica sensata i està promesa. Cristina, en canvi,
és aventurera en el terreny emocional i sexual. A Barcelona, es
trobaran immerses en un seguit d’embolics amorosos poc
convencionals amb Juan Antonio, un carismàtic pintor que continua
mantenint una relació amb la Maria Helena, la seua temperamental
exdona.
(http://www.totcinema.cat/f_vickycristinabarcelona.htm)
Lloc: Centre Cultural
Enllaços en DVD: http://www.totcinema.cat/dvd.htm
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