CICLE DE CINEMA EN VALENCIÀ A L’ESCOLA 2009
Aquest Cicle de Cinema 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. Més informació i
reserves a... (enllaç a la pàgina web del Gabinet).
Totes les pel·lícules del cicle es passaran durant els mesos d'octubre i
novembre al Centre Cultural, en les dates següents:
•

Infantil i Primària: Up (96 minuts). Dia 8 d’octubre; projeccions a
les 10 h. i 15.15 h.
Sinopsi: Un ancià solitari es fa amic d’un jove amb qui viurà
aventures espectaculars: viatjaran amb globus, lluitaran contra
bèsties i bandits... Això sí, sempre soparan a l’hora prevista.
(http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.df5fba6
7cac781e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=53a2b0f85ceee110VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a2b0f85ceee110VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8b82f8a2c98dd110
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD).

•

Infantil i Primària: Ice Age III (94 minuts). Dia 20 d’octubre,
projeccions a les 10 h. i a les 15.15 h.; dia 22 d’octubre,
projeccions a les 10 h. i a les 15.15 h.
Sinopsi: Divertida pel·lícula que ens porta a l’antiguitat del nostre
planeta. En aquesta Manfred, Sid, Diego i Ellie s'han d'enfrontar a
l'amenaça més gran de les seues vides: els dinosaures.
(http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.df5fba6
7cac781e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=53a2b0f85ceee110VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a2b0f85ceee110VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=c30db07add3fe110
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD).

•

3r Cicle de Primària i Secundària: Harry Potter i el misteri del
príncep (153 minuts). Dia 11 de novembre, projeccions a les 9.15 i
12 h.; dia 12 de novembre, projeccions a les 9.15 h. i a les 12 h.
Sinopsi: Una nova entrega de la sèrie que s’ha convertit en un
clàssic. Voldemort exerceix cada cop més poder sobre el món
Muggle i Hogwarts deixa de ser un lloc segur. Dumbledore intueix
que s’acosta la batalla final i vol preparar en Harry per a aquest
moment, amb l’ajuda del professor Horace Slughorn.
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_i_el_misteri_del_Pr%C3
%ADncep);
(http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.df5fba6
7cac781e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=53a2b0f85ceee110VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53a2b0f85ceee110VgnVCM100

0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=a4666dd20eec7110
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD).
•

2n Cicle de Secundària i Batxillerat: Covards (89 minuts). Dia 26
de novembre; projeccions a les 10 h. i a les 12 h. (el mateix dia
també hi haurà una projecció per a públic adult, a les 19.30 h.)
Sinopsi: José Corbacho i Juan Cruz els autors de ‘Tapas’ han escollit
el problema de l’assetjament escolar per fer la seua segona
pel·lícula, un tema molt interessant amb el qual molts alumnes,
pares i professors se sentiran identificats.

Lloc: Centre Cultural

