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Per als poders públics de qualsevol socie-
tat avançada i justa, l’educació és sempre 
un dels grans eixos vertebradors de les 
seues accions i una de les prioritats ab-
solutes en el seu treball diari. Aconseguir 
que les noves generacions estiguen millor 
formades, que tinguen més oportunitats 
per adquirir noves destreses, que puguen 
bastir les seues pròpies opinions, aportar 
talent, formes diferents i millors de fer les 
coses i unir el seu esforç al de tota la soci-
etat són algunes de les prioritats que tots, 
sense excepció, compartim. 

La Comunitat Valenciana realitza un 
gran esforç per dotar al nostre sistema 
educatiu de tot el necessari per realitzar 
el seu treball, amb millors instruments, 
noves instal·lacions, equips docents cada 
vegada millor formats i recursos innovadors d’avantguarda. No 
és fàcil donar resposta a totes les demandes que planteja el sector 
educatiu ni a totes les necessitats, però durant els últims anys, tot 
i les di cultats nanceres que patim, la eneralitat a mantingut 
i a augmentat, les seues inversions en un àmbit que considerem 
plenament estratègic.

La introducció de les noves tecnologies d’última generació en el 
sector educatiu comporta, a banda de la utilització de recursos 
tècnics i materials de vegades ben costosos, la adopció de punts 
de vista innovadors a tots els nivells, la formació permanent de 
totes les persones que són part de la comunitat educativa i la im-
plementació de processos constants de revisió i optimització de 
les metodologies. No és fàcil estar al nivell que marquen els avan-
ços tecnològics, però tots sabem que el nostre futur és ací i depén 
de la nostra capacitat per a innovar.

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) projecta 
el seu àmbit d’actuació en un escenari tan suggerent i destacat 
com el dels recursos audiovisuals a l’àmbit de l’ensenyament. 
Tant pels seus orígens en el món educatiu com per l’experiència 
acumulada al llarg de les edicions precedents, la MICE a sabut 
connectar plenament amb persones de les més diverses proce-
dències i a contagiat a tots el seu entusiasme i la seua con ança 
en les enormes possibilitats dels mitjans audiovisuals com ins-
trument de difusió de continguts educatius. Al llarg de les seues 
successives edicions la MICE a sabut prendre el pols a la realitat 
que es viu a diari a les escoles, escoltant els punts de vista de totes 
les persones implicades i tractant de donar resposta a les deman-
des reals. Ens a permés conèixer de primera mà el que s’està 
fent al camp de l’audiovisual en àmbits educatius ben diferents, 
amb problemàtiques pròpies i amb característiques igualment 
diverses. Ens a acostat a un món complex i eterogeni i ens a 
mostrat un gran nombre d’experiències ben enriquidores.

Una nova edició de la MICE està ja en marxa, amb noves inicia-
tives i continguts que donaran continuïtat a les precedents i que 
consolidaran el seu paper de gran fòrum de trobada per a profes-
sionals de les nostres comarques i de moltes altres procedències. 
Els valencians no podem renunciar a un espai audiovisual propi 
que siga re ex de la nostra realitat a tots els nivells  també, i de 
manera molt especial, a la realitat que es viu a les nostres esco-
les i instituts, a les seues problemàtiques i a les seues demandes. 
Unes produccions audiovisuals pròximes a nosaltres i al nostre 
entorn, capaces de connectar amb els més joves i de transmetre 
nous continguts cada vegada més atractius i enriquidors seran 
fonamentals en la lluita que em mamprés per continuar avan-
çant cap a una societat més justa i avançada, més lliure i solidària.

Education is al ays one of t e main 
pillars of actions and one of t e ab-
solute priorities in daily or  of t e 
public aut orities of any advanced 
and fair society . Ac ieving ne  gen-
erations to be better trained, to ave 
more opportunities to acquire new 
s ills, to build t eir own opinions, 
provide talent, different and better 
ways of doing t ings and uniting 
t eir efforts to t ose ones of t e 
w ole society are one of t e priori-
ties t at we all s are. T e Comunitat 
Valenciana makes great efforts to 
provide our education system wit  
everyt ing necessary to carry out its 
work, wit  better instruments, new 
facilities, better trained teac ing 
teams and innovative resources. Nei-

t er it is easy to answer to all t e demands from t e education 
eld nor all needs, but over t e last few years, despite t e nan-

cial di culties we suffer, t e eneralitat as kept, and as even 
increased investments in t is area, absolutely strategic for us.

T e introduction of state-of-t e-art tec nologies in t e educa-
tion sector entails t e use of tec nical resources and expensive 
materials, but also t e need of t e adoption of innovative points 
of view at all levels, t e permanent training of all members of 
t e educative community and t e implementation of continuous 
review processes and met odologies’ optimization.

It is not easy to be at t e level t at tec nology marks, but we 
all know t at our future is ere and it depends on our ability to 
innovate.

T e Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) projects 
its scope of action in t e eld of audiovisual resources of educa-
tion. ue to its origins in t e education sector and t e previous 
editions experience, t e MICE as been able to connect fully wit  
people from t e most diverse backgrounds and it as also spread 
ent usiasm and con dence in t e uge possibilities of audiovis-
ual media as educational dissemination instruments.

Alongside t e former editions, t e MICE as sounded out daily 
reality at sc ools, listening to t e viewpoints of all t e involved 
people and trying to answer to real requests. It as allowed us to 
know rst and w at is being done in t e audiovisual sector in 
very different educational areas, wit  t eir own problems and 
wit  t eir different features, and also it as approac ed a com-
plex and eterogeneous world, s owing us a uge number of en-
ric ing experiences.

A new edition of t e MICE as already started, wit  new initi-
atives and contents t at will give continuity to t e former edi-
tions. It will consolidate itself as a great meeting forum not only 
for regional professionals but for all of t em over t e world. Va-
lencian people cannot give up our rig t to ave our own audio-
visual space t at is a re ection of our reality, but also, and in a 
very special way, to t e reality lived in our primary and second-
ary sc ools, t eir problems and requests. Audiovisual produc-
tions close to us and our setting, t at can ac ieve t e connection 
wit  young people and transmit new attractive and increasingly 
enric ing contents, will be essential in our struggle for a freer, 
fairer, more advanced and caring society.

Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana
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MICE 2018, l’obertura a les aules del 
món de la imatge

La Mostra Internacional de Cinema Edu-
catiu (MICE) arriba ja a la sisena edició 
i ens endinsa, de nou, en el món de la 
imatge des d’una perspectiva educativa 
i una concepció multicultural de la cre-
ativitat mediàtica. La incorporació de la 
tecnologia audiovisual a l’escola afavo-
reix l’aprenentatge d’aquests nous codis 
comunicatius, que l’alumnat va assimi-
lant de manera progressiva, pràctica i 
divertida, al ora que fomenta la capa-
citat per a ser crítics utilitzant aquest 
llenguatge tan present i imperant en la 
societat actual.

Però la MICE és més encara: represen-
ta l’obertura de les aules al món de la 
imatge i de la cultura audiovisual. Més 
enllà dels coneixements bàsics adqui-
rits mitjançant mètodes tradicionals, el 
cinema pot esdevindre una font d’ense-
nyament molt poderosa a la vegada que 
d’aprenentage lúdic i democràtic. A través de les seues imatges, 
les persones podem accedir a cultures desconegudes, sentir emo-
cions, compartir valors socials i desenvolupar competències com 
l’observació crítica i ètica del medi que ens envolta.

Totes les possibilitats que ens ofereix la cultura audiovisual ens 
acosten a una concepció integral de l’educació en què els nostres 
escolars i joves poden descobrir el món des d’una perspectiva 
transversal i tremendament enriquidora. I no sols en la lectura 
d’imatges. L’escriptura de la imatge és el gran repte de l’educació 
d’aquest segle on l’ensenyament valencià és pioner i avanguardis-
ta i vol ser- o encara més.

En aquest plantejament interdisciplinari, el multilingüisme ad-
quireix la categoria d’imprescindible, perquè la presència de di-
verses llengües exempli ca a la perfecció la diversitat cultural 
que caracteritza el món i que tan bene ciosa resulta entre els 
més joves. Donar a conéixer entre aquest públic tan especial les 
llengües i la idiosincràsia d’una cinquantena de països demostra, 
a més, la voluntat d’insistir en el missatge fonamental que com-
porta el multilingüisme: el respecte als altres des de la diferència 
i l’enriquiment mutu que se’n deriva.

Entre el 10 i el 24 de febrer, la MICE 2018 ofereix tot un ventall 
d’activitats culturals, educatives, lúdiques i ben repartides per la 
geogra a valenciana, perquè un dels objectius d’aquesta edició és 
vertebrar el nostre territori perquè cada vegada més centres edu-
catius se sumen a aquesta magní ca iniciativa i més valencians 
i valencianes, des de les àrees rurals a les grans ciutats, tinguen 
l’oportunitat de gaudir d’aquest esdeveniment. Tot això fa de la 
MICE una aposta pedagògica estimulant, mereixedora del reco-
neixement de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, com a projecte singular de foment social del multilingüis-
me i la multiculturalitat, en una clara defensa de les propostes 
innovadores que fan de l’educació una experiència intensa i fo-
namental en la vida de totes les persones.

ener de 2018

MICE 2018, opening the classrooms 
to the world of the image

T e International ilm estival 
(MICE) is already in its sixt  edition 
and, once again, it takes us back into 
t e world of t e image from an edu-
cational perspective and a multicul-
tural conception of media creativity. 
T e incorporation of audiovisual 
tec nology into t e sc ool promotes 
t e learning of t ese new communi-
cation codes, w ic  students assim-
ilate in a progressive, practical and 
fun way, w ile at t e same time fos-
tering t e ability to be critical using 
t is language t at is so present and 
prevailing in today’s society.

But MICE is even more: it represents 
t e opening of classrooms to t e 
world of image and audiovisual cul-
ture. Beyond t e basic knowledge ac-
quired t roug  traditional met ods, 
cinema can become a very powerful 

source of education but also playful and democratic learning. 
T roug  cinema people can access unknown cultures, feel emo-
tions, s are social values   and develop competences suc  as critical 
and et ical observation of t e environment t at surrounds us.

All t e possibilities offered by audiovisual culture bring us closer 
to an integrated education concept in w ic  our sc ool c ildren 
can discover t e world from a transversal and tremendously en-
ric ing perspective. And not only in t e reading of images. T e 
writing of t e image is t e great c allenge of t e education of 
t is century, w ere Valencian education is pioneering, cutting 
edge and focuses on keep growing and improving.

In t is multidisciplinary approac , multilingualism acquires 
t e essential category, because t e presence of several languag-
es   perfectly exempli es t e cultural diversity t at c aracterizes 
t e world, also so bene cial for younger people. To get to know 
among t is so special public t e languages   and t e idiosyncrasy 
of fty countries demonstrates, in addition, t e desire to insist 
on t e fundamental message t at multilingualism entails: re-
spect for ot ers from difference and mutual enric ment t at 
derives from it.

Between t e 10t  and t e 24t  of ebruary, MICE 2018 offers a 
w ole range of cultural, educational, playful and well-distribut-
ed activities around t e Valencian geograp y, as one of t e ob-
jectives of t is edition is to structure our territory so t at more 
educational centers add to t is magni cent initiative and more 
valencian citizens, from rural areas to large cities, ave t e op-
portunity to enjoy t is event. 

All of t is makes t e MICE a stimulating pedagogical bet t at 
deserves t e recognition of t e Ministry of Education, esearc , 
Culture and port, as a unique project for t e social promotion of 
multilingualism and multiculturalism, in a clear defense of t e 
innovative proposals t at make of t e education an intense and 
fundamental experience in t e life of all t e people.

January 2018

Vicent Marzà Ibáñez
Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport
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VI MiCe 2018

Walter Benjamin deia ‘som els llibres 
que em llegit i som el contrari, el buit 
que l’absència de llibres a obert en les 
nostres vides’. Som també, el cinema que 

em vist. El nostre cervell està progra-
mat per explicar i escoltar istòries, ens 
agraden els relats perquè ens permeten 
viure altres vides, somiar altres somnis. 
Els relats ens permeten viatjar i estimar, 
ens permeten aprendre i ens permeten 
somiar.

Apropar els xiquets i xiquetes, als joves 
al cinema és apropar-los a la vida. Però 
el simple contacte amb el llenguatge 
audiovisual no produeix aprenentatge, 
cal que i aja una intervenció didàctica 
que ajude a comprendre i a utilitzar els 
nous codis. Vivim envoltats d’imatges. 
Bona part del que aprenem ens arriba a 
través de pantalles, on paraules, imatges, música ... es barregen 
per transmetre missatges, per explicar-nos istòries.

L’escola no pot viure al marge d’aquestes noves alfabetitzacions. 
Hem de crear noves experiències d’aprenentatge que ajuden a 
comprendre aquests textos multimodals. Que ajuden a estudi-
ants de totes les edats a combinar llenguatges també per explicar 

istòries. I, en aquest procés de construcció d’un relat audiovisu-
al, es fa necessari treballar de forma col·laborativa, colze a colze, 
estudiants i docents. En aquest procés, els docents formen xarxes 
de suport que els permeten aprendre junts.

Volem una educació inclusiva? Doncs en la creació d’un relat 
cinematogrà c caben tots els estudiants. Cada persona té un 
paper i la seua implicació és necessària per a l’èxit del projecte. 
Poques formes i a de treballar la inclusió de forma més na-
tural que preparant una pel·lícula. En aquest procés cadascuna 
de les persones és necessària, cadascuna se sent única i especial. 
Potser aquesta siga un de les raons de l’enorme acollida de MICe. 
És emocionant veure la quantitat de docents que s’impliquen, 
any rere any, en aquest estival de cinema educatiu. Docents que 
aprenen amb el seu alumnat i que són capaços de transmetre la 
passió per aprendre. ormar els nostres joves en aquest llenguat-
ge audiovisual que forma part de la nostra vida, ens fa persones 
més creatives i més crítiques i ens prepara per afrontar un futur 
que és incert.

Per això, des de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport tenim el compromís de facilitar la formació, les eines, els 
espais i els recursos per fer aquest somni realitat.

Perquè els somnis es compleixen si ens els creiem i si tenim amb 
qui somiar.

VI MiCe 2018

As Walter Benjamin is cited to ave 
said ‘we are t e books we ave read 
and we are also t e emptiness crea-
ted by not reading . We are also t e 

lms we ave watc ed. ur brain is 
programmed to tell and listen to sto-
ries. We like tales because t ey allow 
us to live ot er lives, to dream ot er 
dreams. Narratives allow us to travel 
and love, t ey allow us to learn and 
to dream.  

Exposing c ildren to cinema is ex-
posing t em to life. Still, just getting 
c ildren to watc  cinema, exposing 
t em to audiovisual language does 
not lead to learning. Learning requi-
res a teac ing intervention enabling 
c ildren to understand and use t e 
new codes. We live surrounded by 

images. A good part of w at we ave learned comes from scre-
ens, w ere words, images and music are intertwined to express 
messages to tell us stories. 

T e sc ool cannot live isolated from t ese new literacies. We 
ave to create new learning experiences to trigger understanding 

of multimodal texts. Suc  experiences will enable students of all 
ages to combine languages to tell stories as well. Creating audi-
ovisual stories requires teac ers and students to work toget er, 
side by side. T roug  t at journey, teac ers also create support 
networks t at allow t em to learn toget er.  

Do we want inclusive education? In t e creation of a cinematic 
tale, t ere is a place for all students. Eac  person as a role and 
t eir involvement is necessary for t e project to succeed. T ere 
are few ot er ways to work on inclusion in a more natural way 
t an by preparing a lm. In t is process, eac  person is neces-
sary, eac  feels unique and special. Per aps t is is one of t e 
reasons for w ic  MICe as been so well received. It is exciting 
to see t e number of teac ers t at get involved, year after year, 
in t is estival of educational cinema. T ese are teac ers w o 
learn wit  t eir students and are able to transmit t at passion 
for learning. Training our yout  in t is audiovisual language t at 
forms part of our life, makes us more creative, more critical and 
prepares us to face a future t at is uncertain. 

or t is reason, from t e Education, esearc , Culture and 
Sports Department, we are committed to facilitating training, 
tools, spaces and resources to make t is dream a reality. 

Because dreams come true if we believe in t em and if we ave 
someone wit  w om to dream. 

Miguel Soler
Secretari Autonòmic
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Palabras de la Embajadora de La Repú-
blica checa en España

La cultura española está cada vez más 
presente en la epública C eca de la 
misma forma que la cultura c eca lo 

ace en España.  es así gracias, por 
ejemplo, a proyectos internacionales de 
la envergadura de MICE 2018, en el que 
nos sentimos muy onrados de parti-
cipar. El público valenciano va a poder 
disfrutar estos días de muc as películas 
que muestran los puntos fuertes del cine 
c eco infantil y juvenil. El cine infantil 
c eco tiene una larguísima tradición, así 
como el cine de animación. A mediados 
del siglo  pioneros como Ji í Trnka o 
Hermína Týrlová eran conocidos en todo 
el mundo por su visión poética e innova-
dora. Esa larga tradición se mantiene, se 
moderniza, y sigue dando alegrías a todo 
tipo de espectadores en pleno siglo XXI 
con películas como las de las directoras 
de cine de animación alina Miklínová 
o Aneta abková, que se van a poder ver 
en el festival. 

Por otra parte, en este encuentro de cine 
educativo se verá el documental de Ka-
te ina Hager ‘C ildren online’, sobre un 
problema muy actual sin fronteras como 
es la sobreexposición e incluso la adicción de los menores con las 
nuevas tecnologías y las redes sociales.  quiero terminar re -
riéndome, por supuesto, a uno de los grandes directores c ecos 
de nales del siglo XX y principios del XXI, a quien tenemos la 
enorme suerte de tener en este festival, en donde va a recibir un 
premio por toda su larga carrera. Jan Sv rák se izo famoso en 
todo el mundo al obtener el scar a mejor película extranjera 
por ‘Kolya’, con el protagonismo compartido de un éroe adulto y 
otro que es un ni o de seis años, en 1 , pero en C equia ya era 
de sobra conocido su talento y su gran sentido del umor.

Espero que disfruten y que recuerden siempre esta MICE 2018. 

Czech Ambassador Text

Spanis  culture is increasingly 
present in t e Czec  epublic just 
as Czec  culture does in Spain, and 
amongst ot er t ings because of in-
ternational projects as MICE 2018, 
in w ic  we are very onored to 
participate. T ese days Valencian 
public will be able to enjoy many 

lms t at s ow t e strengt s of 
Czec  yout  cinema. A cinema t at 

as a very long tradition, as well as 
animation lms. In t e mid-twenti-
et  century pioneers like Ji í Trnka 
or Hermína Týrlová were known all 
over t e world for t eir poetic and 
innovative vision. T at long tradi-
tion is maintained, modernized, 
and continues giving joy to all kinds 
of spectators in t e twenty-first 
century wit  lms suc  as t ose by 
t e animated lm directors alina 
Miklínová or Aneta abková, mov-
ies t at t e audience will be able to 
enjoy during festival.

n t e ot er and, in t is meeting 
of educational lm Kate ina Hager’s 
documentary ‘C ildren online’ will 
be screened, a movie about a very 

current problem wit  no limit suc  as overexposure and even 
t e addiction of minors wit  new tec nologies and social net-
works. And I want to end by referring, of course, to one of t e 
great Czec  directors of t e late twentiet  and early twenty- rst 
century, w om we ave t e great fortune of aving in t is festi-
val, w ere e will receive an award for is long career. Jan Sv rák 
became famous around t e world w en e won t e scar in 1  
for best foreign lm Kolya, wit  protagonism of an adult ero 
and a six-year-old boy, but already known in t e Czec  epublic 

is talent and is great sense of umor.

I ope you enjoy and always remember t is MICE 2018.

Kateřina Lukešová
Embajadora de La República checa en España
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La ont de la iguera, referent 
a les comarques centrals per la 
celebració del estival de Curts 
Imagina’t  que el 201  celebra-

va la seua desena edició, tindrà 
el privilegi de ser poble am trió 
amb motiu de Mostra Internaci-
onal de Cinema Educatiu MICE 
a la comarca de la Costera.

És per a nosaltres un onor que 
l’organització d’aquest projecte 

aja triat el nostre poble. Ben 
conegut és l’abast d’aquest, la 
repercussió que suposa en el tu-
risme i, per descomptat, l’opor-
tunitat d’oferir una proposta innovadora al veïnat de la població 
i dels pobles veïns, en sintonia amb les activitats que solen donar 
vida als pobles com el nostre.

A més, l’enfocament d’aquest no passa desapercebut: Apropar 
la joventut i la comunitat educativa la importància de les noves 
tecnologies i el cinema en l’àmbit educatiu i motivar-la a fer-les 
servir bé suposa tot un repte que a convertit la MICE en l’únic i 
innovador festival al món amb aquestes característiques. Des de 
la ont de la iguera vos convidem a participar i gaudir d’aquesta 
mostra, amb les mateixes ganes i il·lusió que posem des de l’Ajun-
tament a acollir aquesta edició el proper divendres 23 de febrer 
de 2018 i esperem contribuir amb força amb el seu esperit inno-
vador i educador. 

Vicent Muñoz i Jordà. Alcalde LaFont de la Figuera

Vila-real és una ciutat innovadora, creativa, referent en disci-
plines como ara el teatre de carrer, i bressol d’artistes universals 
com el guitarrista rancesc Tàrrega. La nostra ciutat és un plan-
ter inesgotable del qual sorgeixen omes i dones que triomfen 
en tots els camps de les arts escèniques, plàstiques, literàries, i 
també de les audiovisuals. Vila-real té una forta vocació de ciu-
tat educadora, integradora i innovadora. Vocació que intentem 
transmetre transversalment al projecte de ciutat per a continuar 
construint una societat emprenedora i solidària.

Per tot això, quan vam rebre l’oferiment de ser seu comarcal de la 
MICE no vam dubtar a acceptar el repte d’obrir una nestra més 
des de Vila-real a un món cada vegada més globalitzat. Volem 
contribuir a difondre el treball de les nostres comunitats edu-
catives juntament amb el que es realitza en altres llocs, altres 
cultures amb les quals compartim els mateixos reptes de present 
i futur i que, amb idiomes diferents, convergim en un mateix llen-
guatge, l’audiovisual, on tots ens reconeixem. ràcies a la MICE 
per comptar amb nosaltres i llarga vida a aquest projecte que 
posa en comú artistes de cultures tan eterogènies, però tan prò-
ximes gràcies a esdeveniments como aquest.

Jose Benlloch. Alcalde Vila-real

Les noves tecnologies an supo-
sat i suposen importants trans-
formacions en la nostra societat 
que no podem desatendre. Un 
d’ells és, sense dubte, la demo-
cratització dels mitjans de cre-
ació audiovisual: actualment, 
tots i totes portem diàriament 
a la butxaca un dispositiu, el 
telèfon mòbil, capaç de fer foto-
gra es i vídeos, d’editar-los i de 
difondre’ls a través de la xarxa 
amb un potencial inimaginable 
fa només algunes dècades. Els i 
les més joves tenen una capacitat especial per al domini d’aquests 
mitjans i són probablement els que poden obtenir-ne un major 
pro t en aspectes molt diversos, com ara el de l’educació i el crei-
xement personal. Per això resulten imprescindibles iniciatives, 
com la MICE, que ensenyen els nostres joves i infants a fer un ús 
racional, crític, creatiu i enriquidor de la tecnologia i de les pos-
sibilitats que aquesta posa al seu abast. Tot plegat des de valors 
socials fonamentals com la solidaritat, la multiculturalitat o el 
treball en equip, que estan en l’ADN mateix de la MICE, i sense 
deixar de passar- o bé. L’en orabona, doncs, per aquesta nova 
edició, i per moltes més! 

Sergi Ferrús Peris. Alcalde de Pedreguer

Benvolguts i benvolgudes per 
a Biar és un plaer poder parlar 
de la MICE en primera persona. 
Biar és fruit d’una amalgama 
cultural fruit del nostre caràc-
ter fronterer. Som un poble que 
malgrat tindre les claus del reg-
ne al nostre escut, mai n’ em fet 
ús i sempre em tingut les por-
tes obertes a tot om. Per això, 
col·laborar amb el projecte de 
la MICE suposa poder ensenyar 
i motivar els i les joves de Biar, 
sobre la importància de les no-
ves tecnologies dins de l’àmbit 
educatiu i sobretot, crear una consciència crítica fonamentada 
en valors com ara la solidaritat, la multiculturalitat, el respecte 
i la tolerància. Des dels Centre Educactius de Biar, ja fa anys que 
s’anima a participar l’alumnat i em aconseguit algún guardó. 
Ara, com a Seu Comarcal, Biar estarà present allà on vaja la MICE. 
Des d’ací felicitar a l’organització pel treball constant que ens a 
portat a garantir un festival d’alta qualitat. Per tot açò només 
tenim paraules d’agraïment cap a la MICE. Vos esperem a Biar! 

Joan Lluís Escoda Parra. Alcalde Acc. i Regidor de Cultura 
Patrimoni i Tradicions
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El nostre dia a dia passa obli-
gatòriament per la convivència 
amb la imatge mitjançant les 
noves tecnologies, els mons 
digitals i de realitat virtual. 
Tanmateix no em d’oblidar 
que encara la major part de les 
imatges amb què ens nodrim 
no procedeixen sols del cine-
ma. És l’era de l’audiovisual i 
les nostres generacions joves 

an d’estar preparades per a 
conèixer els codis mediàtics 
imperants. Els sistemes edu-
catius formals moltes vegades 
tendeixen a donar prioritat a 
l’adquisició de coneixements, 
en detriment d’altres formes d’aprenentatge, però cal, recordant 
els quatre pilars de l’educació de l’UNESC , concebre l’educació 
com un tot, com un aprenentatge del dia a dia i també al llarg de 
tota la vida. 

És justament ací on un festival com la Mostra Internacional de 
Cinema Educatiu (MICE), que arriba enguany a la seua sise-
na edició, compleix una tasca capdavantera i decisiva en posar 
a l’abast de totes i tots nosaltres, a casa nostra, un festival de 
cinema que s’ocupa de la imatge, però no des d’un punt de vista 
mercantil o d’entreteniment, sinó amb la voluntat de fer cultura, 
i que aquesta cultura tinga un vessant educatiu, on adults, ado-
lescents i xiquets i xiquetes puguen reconèixer-se i traure pro t 
d’un producte pensat per a la seua formació. És molt satisfactori 
per mi, doncs, com a Tinenta d’Alcalde Coordinadora eneral de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de València, poder participar en 
este projecte. MICE, de València al món.

Glòria Tello Company. Regidora de Cultura Ajuntament de 
València

“L’educació és el gran motor 
del desenvolupament personal. 
És a través de l’educació com 
la lla d’un llaurador pot con-
vertir-se en una metgessa, el ll 
d’un miner pot convertir-se en 
el cap de la mina, o el ll de tre-
balladors agrícoles pot arribar 
a ser president d’una gran na-
ció”. Aquest pensament de Nel-
son Mandela, el gran president 
sud-africà, revela la importàn-
cia que per a una societat té la 
formació integral de les xiquetes i els xiquets.L’escola i la família 
som part activa de l’educació. Treballem de forma connectada 
per a aconseguir l’èxit individual de les nostres lles i lls, que 
serà l’èxit col·lectiu com a ciutat, com a comunitat, com a socie-
tat, i o fem amb tots els esforços per a aconseguir l’èxit. Perquè 
som conscients que els impulsors del futur que ens espera estan 
estudiant ara en un col·legi d’Infantil i Primària de la nostra terra.

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu arriba a Castelló 
amb eixa vocació d’estimular el progrés personal i compartit. A 
través del mitjà audiovisual és possible avançar en els processos 
educatius i de transformació d’una societat. En aquest segle XXI 

ipertecnològic, la comunicació és una eina imprescindible per 
a informar i participar, per a educar, per a lluitar contra les desi-
gualtats, per a créixer i desenvolupar-nos en justícia i llibertat.La 
MICE és una oportunitat per a obrir les portes al món i esborrar 
les fronteres que ens separen. La cultura és universal i amb la 
mostra audiovisual la tenim al nostre abast. Per a compartir-la, 
comentar-la, gaudir-la i viure-la. Castelló s’uneix a la MICE amb 
eixe esperit internacionalista de fomentar la creativitat i pro-
moure l’esperança d’un temps nou en el qual totes i tots, iguals 
en la diferència, siguem partícips i responsables del progrés. 

Amparo Marco. Alcaldessa de Castelló

innovació i la didàctica del cinema educatiu amb un ventall de 
ponents i congressistes de primer nivell. Cal dir que el primer 
Congrés de Cinema Educatiu pren forma, gràcies a la complici-
tat i el convenciment del CE I E, la Conselleria d’Educació, la 
direcció de la MICE i el compromís de l’Ajuntament de Sagunt 
amb la Mostra. Volem que la MICE 2018 siga un pilar important 
del bastiment que dóna suport a un projecte educatiu i cultural 
de ciutat i de país que estem construint a ores d’ara  de fet, està 
inclòs dins del conjunt d’activitats del projecte que desenvolupa-
rem enguany per ser declarada Sagunt, Capital Valenciana de la 
Cultura 2018.

Com a regidor d’Educació i Cultura i en nom de l’ajuntament de 
Sagunt, us invitem a tots i totes a visitar i participar tant en les 
activitats de la MICE, com tota la programació que farcirà Sagunt 
d’iniciatives culturals i educatives com Capital Valenciana de la 
Cultura.

Una abraçada molt forta. 

Josep Manuel Tarazona Jurado. Regidor d’Educació i Cul-
tura de l’Ajuntament de Sagunt

Sagunt és una ciutat rica en 
patrimoni i cultura, fruit del 
ventall de pobles que relata la 
nostra istòria. Som i serem 
un poble obert i acollidor que 
sempre em valorat la impor-
tància de la comunicació i la 
creació artística. Dos variables 
essencials associades al projec-
te MICE i la potenciació de l’ús 
dels nous registres de comuni-
cació audiovisual en una socie-
tat prenyada de tecnologia. Per 
la qual cosa, entenem que em de tindre ateses aquestes neces-
sitats d’alfabetització i formació audiovisual en l’àmbit educatiu. 
Per aquesta causa, la MICE 2018 afegeix al seu projecte, un nou 
espai de discussió i difusió de coneixements que tractarà l’apli-
cació del llenguatge audiovisual i el cinema en les aules i l’ense-
nyament en general.

Serà el primer C N ÉS que junt amb la programació de 
la MICE, convertirà a Sagunt en el centre internacional de la 
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Cultura audiovisual, educació 
i innovació es donen cita a Dé-
nia gràcies a la celebració de la 
sisena edició de la MICE, una 
mostra educativa i cultural que 

a aconseguit ser altaveu de la 
creativitat, la passió i la vocació 
artística i pedagògica nascuda 
a les aules. Per a l’Ajuntament 
de Dénia, és tot un orgull aco-
llir per primera vegada aquesta 
iniciativa, referent de l’educo-
municació a nivell mundial. I 
és que, a més de ser un ve icle 
d’alfabetització audiovisual 
i manifestació artística per als xiquets, xiquetes i joves, és una 

nestra amb la qual conéixer altres perspectives i visions del 
món en l’àmbit educatiu. I per a Dénia, com a ciutat creativa, 
cosmopolita i innovadora, suposa un important valor afegit a les 
polítiques culturals i educatives dutes a terme.

Iniciatives com el Consell de la Infància o els projectes derivats 
dels bjectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides ( DS) són exemples de la voluntat d’aquest municipi de 
donar veu als més joves i de potenciar les seues inquietuds cul-
turals, crítiques i democràtiques. Per això, estem molt contents 
de participar en aquesta activitat que fomenta encara més valors 
com la creativitat, la cooperació i el treball en equip de les futures 
generacions, així com la comprensió, l’orientació i la re exió dels 
processos tecnològics i mediàtics propis del segle XXI. És tot un 
luxe col·laborar en la producció d’esta nova edició. L’en orabo-
na a tot l’equip de la MICE per dirigir amb tanta qualitat aquest 
projecte. ràcies per deixar ben clar en el guió que els nostres 
xiquets i xiquetes són els grans protagonistes. 

Vicent Grimalt Boronat. Alcalde de Dénia

Es un onor para mí, como 
Alcalde de Callosa de Segura, 
y persona comprometida con 
la educación, representar a 
nuestro municipio en esta VI 
Edición de la Muestra Inter-
nacional de Cine Educativo. 
El cine, empleado como fuen-
te de información, permite 
adentrarse en el estudio de 
la sociedad, conocer culturas 
diferentes a la propia, formar 
visiones en torno a aconteci-
mientos pasados, presentes y futuros, entrar en contacto con 
valores, ideas, pensamientos, actitudes, normas, etc. Estos y 
otros aspectos, convierten al cine en un recurso más a disposi-
ción de nuestros docentes.

Utilizar el cine en las aulas no se ace por simple juego, ni por 
entretenimiento. El cine tiene el valor en sí mismo de ser trans-
misor de dramas umanos. El cine es cultura popular, arte y es-
pectáculo. Las tramas y los temas del cine, deben llevarse a las 

aulas como elemento re exivo y, por ende, orientador de com-
portamientos.El cine es un instrumento educativo debido a su 
capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica.

La MiCe es una magní ca oportunidad para conocer nuevas 
propuestas y plantear alternativas. Desde el Ayuntamiento de 
Callosa de Segura, celebramos esta nueva edición, le damos la 
bienvenida y todo nuestro apoyo. 

 Fran Maciá. Alcalde de Callosa de Segura

M’agrada el cine. El cine per 
a mi és una cosa molt gran: 
amb el cine e plorat, m’ e 
rist molt, e après i, ns i tot, 
m’ e enamorat d’alguna pel·lí-
cula que molts anys després 
encara guarde en VHS. Per això 
quan ja fa anys vaig descobrir 
la MICE vaig pensar: quina 
gran idea acostar el cinema a 
les criatures i no només com a 
espectadors passius sinó com a 
creadors! 

Aquella nit al Solar del carrer Corona asseguda a un banc de fusta 
gaudint del cinema a la fresca en bona companyia ja vaig somniar 
amb una nit de curts al meu poble. Vaig contactar amb el director 
de la mostra un temps després a través de les xarxes socials i el 
somni es va fer realitat.Aquella projecció a València va ser l’en-
trada a un univers increïble on en 10 dies es projecten centenars 
de curts fets per escolars, es fan tallers de cinema, xerrades i mi-
lers de xiquets i xiquetes i joves inunden les sales de poble grans 
i menuts… Enguany la MICE està present a Bonrepòs i Mirambell 
per segon any consecutiu, el poble més menut de totes les seus 
acollirà més d’un miler d’escolars de primària i secundària de 
diferents pobles de la comarca, ens visitarà una prestigiosa di-
rectora i parlarem de dones i cinema. 

Com a regidora d’educació i cultura i alcaldessa del meu poble 
no puc estar més feliç de viure esta experiència. eserveu-vos un 
buit a l’agenda i veniu al meu poble, vos assegure que o passareu 
de cine!

Rosella Antolí Santolàriua. Alcaldessa de Bonrepòs i 
Mirambell
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L’Eliana: ciutat educadora L’Eli-
ana és una ciutat cosmopolita, 
multicultural i innovadora que 

a sabut i sap preservar les se-
ues tradicions i costums més 
arrelats. Som un municipi jove 
però amb molta experiència en 
l’art de fer les coses bé. Amb un 
urbanisme sostenible i un crei-
xement moderat, els nostres 
equipaments i edi cis públics 
sempre an estat enfocats i dis-
senyats per al gaudi, el creixement i el desenvolupament perso-
nal de la nostra ciutadania. Amb 13 centres educatius, l’Eliana 
es converteix en el referent de “Ciutat Educadora”. Més de 4.500 
escolars estudien en el nostre municipi i persones de ns a 1 
nacionalitats diferents an triat l’Eliana com a lloc de residència. 
La nostra aposta per l’educació no es limita als joves… el Cen-
tre Municipal de ormació de Persones Adultes amb quasi 1000 
estudiants suposa una gran oportunitat de superació personal, 
millora de les abilitats i la capacitat d’ocupació individual o, 
simplement, un espai en el qual gaudir de l’aprenentatge. 

Desde el corazón de la comar-
ca de Los Serranos, Aras de los 

lmos se caracteriza por su 
carácter emprendedor e inno-
vador. La apuesta por la cultu-
ra y la formación de nuestros 
vecinos, en especial de nues-
tros jóvenes, siempre a sido 
un referente y una ilusión para 
este Ayuntamiento. La Muestra 
Internacional de Cine Educati-
vo (MICE) se enmarca dentro de los recursos que los maestros y 
profesores tienen a su alcance para desarrollar su labor educati-
va. , en este sentido, Aras de los lmos apuesta rmemente por 
el desarrollo de este proyecto.

El futuro de las pequeñas poblaciones de montaña, de interior, 
pasa, inexorablemente, porque nuestras escuelas estén al máxi-
mo rendimiento, que los niños y niñas correteen por nuestras ca-
lles y que la formación que les brindemos les aporte un referente 
de solidaridad, integración y amor por la tierra. MICE es entusi-
asmo, comunicación, pluralidad, cultura, arte e innovación. Es 
una forma fácil, amena y dinámica de aprender.  es, por supues-
to, una erramienta fundamental para los educadores y los res-
ponsables municipales de la formación de nuestros jóvenes. Aras 
de los lmos acoge con entusiasmado el proyecto MICE y ofrece 
a todos los asistentes su istoria, cultura y la calidad umana de 
sus gentes. s esperamos con los mejores deseos.

Rafael Giménez Chicharro. Alcalde Aras de los Olmos

Educar per a transformar. En 
ple segle XXI l’educació no pot 
continuar restringida a les aules 
de les institucions educatives. 
Com a eina per al desenvolu-
pament personal i del territori, 
d’ umanització, de formació de 
l’esperit crític de la ciutadania, 
de co esió social i de llibertat, 
l’educació a de prendre tots els 
espais que conformen la ciutat, 
ja siguen formals, no formals 
o informals. L’escola d’avui a 
d’estar inclosa en el seu territo-
ri, de la mateixa manera com el 
territori, les seues gents i famí-
lies, la seua cultura, a d’entrar 
a l’escola.

Per a Sant Mateu, la Mostra Internacional de Cinema Educatiu 
és una oportunitat única i molt especial per tal de vincular cul-
tura, espais educatius no formals i escola. És també un punt de 
trobada on poder compartir les mirades sobre la realitat socio-
educativa dels infants mitjançant un recurs que forma part de 
la seua vida quotidiana: el mitjà audiovisual. Però és també una 
oportunitat per fomentar l’educació crítica en la nostra localitat, 
especialment entre els més joves.

Ser seu de la MICE suposa per a Sant Mateu posar de manifest, 
novament, el nostre compromís amb una educació creativa i in-
clusiva que contribuïsca a la transformació en termes de justícia 
social, i amb una cultura diversa, oberta al món, eina de canvi i 
de desenvolupament.

Ana Besalduch. Alcaldessa de Sant Mateu.

Pocs municipis del nostre entorn i característiques poden presu-
mir de punts atractius per a la comunitat escolar: espais cultu-
rals, esportius i d’oci que es conjuguen amb una àmplia activitat i 
programació municipal per a tots els públics. Una peça vital en el 
desenvolupament i progrés de l’Eliana és la vertebració de la seua 
comunitat mitjançant un gran nombre d’associacions cíviques i 
esportives que an permès crear un teixit social amb un elevat 
sentiment de pertinença. Viure l’Eliana, és viure l’experiència de 
l’autèntic benestar. Enjoy t e experience!

Salva Torrent. Alcalde de l’Eliana
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En l’era de la imatge que ens a 
tocat viure, les noves tecnolo-
gies formen part de la nostra 
quotidianitat irremeiablement 
i aquelles que tenen que vore 
amb les audiovisuals adquirei-
xen doble rellevància: comuni-
cació i educació

En este sentit és tan important 
aprendre a utilitzar les imat-
ges, en tant i quant actuen com 
a element de transformació social, com (i per la mateixa raó) 
aprendre a llegir-les. 

Atenent a esta vessant educadora resulta ‘’d’obligat compliment’’ 
la col·laboració de les administracions amb els centres educatius i 
aixó és el que a tingut clar Benetússer des dels inicis de la MICE 
en el que donà suport a les primeres accions que des d’un col·legi 
públic de la localitat s’assentaven les bases d’aquesta Mostra In-
ternacional de Cinema Educatiu.

És per a mi un plaer continuar col·laborant amb este projecte que 
té com a objectiu proveir la població més jove dels elements que 
desentranyen d’una manera crítica i divertida els missatges que 
continuament envien els mitjans a través de les imatges.

Eva Sanz Portero. Alcadessa de Benetússer

Per segon any consecutiu, Sue-
ca serà seu de la Mostra Inter-
nacional de Cinema Educatiu 
(MICE). Sentir-nos part d’esta 
engrescadora iniciativa que 
ens situa en el centre del món 
de l’educació i la comunicació a 
nivell mundial, per uns dies, és 
un privilegi per al nostre poble. 
Despertar una actitud i mirada 
crítica en els joves a través de 
la màgia del cinema és el repte 
més gran que assumim amb la nostra participació en el festival.

La revolució de l’audiovisual a inundat per complet les nostres 
vides. Els més menuts, pràcticament, aprenen abans a visualit-
zar un vídeo i a capturar imatges que a llegir i escriure. Des de 
la infància vivim iperconnectats a una realitat digital paral·le-
la, a una in nitat de dispositius que absorbeixen el nostre ritme 
quotidià. ealment, tenim al davant una ferramenta potentíssi-
ma que, ben gestionada, és capaç d’empoderar les persones fo-
mentant la seua participació activa en la societat. Cal, però, que 
eduquem els nostres joves en esta cultura imperant de la imatge. 
Exposats, indefensos, a un munt de missatges i discursos inten-
cionats, carregats d’idees sesgades i interessos, necessitem d’una 
escola preocupada per l’alfabetització audiovisual i l’aprenentat-
ge amb les noves tecnologies. Una educació adaptada a este nou 
entorn mediàtic i sensibilitzada amb l’ensenyament que fomente 
el pensament crític.

El treball de la MICE és una aposta segura per l’obertura a esta 
nova realitat directament lligada a l’educació democràtica. Al 
capdavall, l’educació i la cultura són les armes que tenim per 
abastir un món millor. Benvinguts a Sueca!

Raquel Tamarit Iranzo. Alcaldessa de Sueca

El darrer any Benifaió va ser seu 
comarcal de la Mostra Inter-
nacional de Cinema Educatiu 
(MICE), enguany i , davant l’èxit 
de l’última edició, em decidit 
involucrar-se un poc més i fer la 
cloenda d’aquest esdeveniment 
que va prenent cada vegada més 
vol.

La comunitat educativa, encap-
çalada pels i les docents del nos-
tre poble, prenen consciència 
de la importància de la cultura 
audiovisual, de la possibilitat 
que donen les noves tecnologies 
dins el currículum de l’educació dels i de les alumnes, i és per 
això que cada any sembla més grati cant estar en aquest tipus 
de projectes dirigits als/les nostres estudiants,per tant el major 
compromís de la regidoria d’Educació i Cultura per fer possible 
la MICE 2018 al nostre poble.

Benifaió, centrarà la seua activitat durant la MICE al Centre Cul-
tural Enric Valor, on acudiran els centres educatius a veure les 
projeccions elegides per a cada edat. Així mateix, serà el lloc on 
enguany farem la cerimònia que tancarà la VI Mostra Internaci-
onal de Cinema Educatiu, fent a Benifaió i els seus escolars prota-
gonistes d’aquest festival cinematogrà c i educatiu de referència. 
“Sempre ens quedarà la MICE!!!”

Bibiana Piles. Regidora d’Educació i Cultura de Benifaió
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Quan fa sis anys encetàrem la MICE, no esta-
va en el nostre cap que, a dia de ui, s’ agués 
convertit en un esdeveniment cultural, soci-
al i educatiu de tan gran importància com 
serà aquesta sisena edició del festival. Un 
creixement exponencial i un reconeixement 
internacional que ens aprova amb excel·lent 
la dura tasca realitzada ns ara i de la qual 
ens sentim més que orgullosos  més quan, 
la MICE és un treball de base i participatiu, 
obert a tots i totes, que naix des de l’escola 
i del voluntarisme del professorat i dels pa-
res i mares implicats en una educació acord 
als temps en que vivim. La MICE continua i 
continuarà posant en el seu centre l’educa-
ció audiovisual i tots els elements umans 
que la conformen. Alumnat, professorat i 
comunitat educativa són els protagonistes 
indiscutibles d’aquesta aposta, allunyada del 
mercantilisme, que va començar com un joc, 
que a sentat bases i és referent mundial  i 
pioner en loso a de treball i en forma de fer. 
I des de València, sí, des de València.

Des de Sant Mateu a Callosa de Segura passant per catorze mu-
nicipis més, la caravana MICE recorrerà durant quinze dies tot 
el territori valencià, arribant a les zones rurals i encetant seus 
a les zones castellanoparlants. Nous alumnats accediran a les 
projeccions i a tota mena d’activitats programades a la mostra 
d’enguany, carregada de novetats, apostes d’avantguarda, xar-
rades pedagògiques, tallers de primera, educació i cinema, molt 
de cinema. Tal vegada aviat podrem fer-la extensiva a tots els xi-
quets, xiquetes i joves valencians.

W en MICE started six years ago, we could 
not imagine t at today it ad become a cul-
tural, social and educational event of suc  
great importance as it will become t is 
sixt  edition of t e festival. An exponential 
expansion and an international recognition 
w ere we ave scored an excellent mark, 
because of t e ard work done so far and 
of w ic  we feel very proud  more so w en 
t e MICE is a grassroots and participatory 
work, open to everyone, t at is born from 
t e sc ool and fed wit  t e voluntary work 
of teac ers and parents involved in an edu-
cation according to t e times in w ic  we 
live. T e MICE continues and will continue 
focus on audiovisual education and all t e 

uman elements t at make it up. Students, 
teac ers and t e educational communi-
ty are t e undisputed protagonists of t is 
commitment, away from mercantilism, t at 
began as a game, settled bases and currently 
is a world reference and pioneer in p ilos-
op y of work and way of doing. And from 
Valencia, yes, from Valencia.

rom Sant Mateu to Callosa de Segura, passing t roug  fourteen 
ot er municipalities, t e MICE caravan will travel t roug out va-
lencian territory for fteen days, arriving in t e rural areas and 
starting out in t e Spanis -speaking areas. New students will 
be able to access t e screenings and all kinds of activities pro-
grammed in t is year’s s ow, loaded wit  new features, cutting 
edge proposals, educational talks, rst class works ops, education 
and cinema, a lot of cinema. Maybe soon we will be able to extend 
it to all t e valencian c ildren and young people.

the limit is the sky

Josep Arbiol
MICE FILM FESTIVAL DIRECTOR
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L’Associació cultural “Jordi el Mussol” que s’acull al que disposa 
la Llei rgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’As-
sociació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d’ Associacions de 
la “Comunitat” Valenciana, i a l’empar del que disposa l’article 
22 de la Constitució  no tenint ànim de lucre. Té com a nalitats:

• Acostament de la cultura de la imatge a la població infantil.
• Foment de noves formes d’oci.
• Foment de la comunicació audiovisual i intercanvi d’idees.
• La difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les 

seues manifestacions contribuint al lliure accés de tots els 
futurs ciutadans a la cultura en general.

rganitza les següents activitats:

• Trobades periòdiques entre professorat i altres agents de 
l’educació i comunicació.

• Activitats encaminades a la promoció de l’audiovisual infantil 
ia la difusió de la cultura en el seu àmbit d’actuació.

• Organitzar cursos, seminaris, mostres, festivals, conferències, 
classes o qualsevol tipus d’activitats, programes i esdeveni-
ments que facilitin la consecució dels fins.

• Establir i mantenir vincles, coŀlaboracions o convenis de 
caràcter cultural, tècnica o social amb tota mena d’òrgans i 
entitats de l’Administració pública o privada encaminats a la 
difusió de l’audiovisual entre els xiquets/es.

• Impulsar l’ús de les noves tecnologies
• Establir i promoure l’intercanvi cultural a nivell internacional 

i estatal, per mitjà de la participació en congressos, tallers, 
festivals o trobades de qualsevol tipus.

• Propiciar la circulació d’informació sobre serveis, béns i pro-
ductes encaminats a la promoció i coneixement del món au-
diovisual entre la infantesa.

“Jordi El Mussol” Association availing itself of t e provisions of 
t e rganic Law 1/2002 of 22nd Marc  regulating t e rig t of as-
sociation  and t e Law 14/2008 of November 18t  of t e Comuni-
tat Valenciana Associations  and under t e provisions of Article 22 
of t e Constitution, a non- pro t making organisation, intends to: 

• Make image culture more accessible to children.
• Promote new forms of entertainment.
• Promote new forms of entertainment.
• Disseminate and promote audiovisual culture in all its mani-

festations contributing to a future of free access to culture in 
general.

 “Jordi El Mussol” Association organizes t e following activities:

• Periodic meetings between teachers and other people inter-
ested in Education and Communication.

• Activities to promote children’s broadcasting and dissemina-
tion of culture in its scope.

• Courses, seminars, exhibitions, festivals, conferences, class-
es or any other kind of activities, programmes and events to 
facilitate the achievement of goals.

• Establishing and maintaining relationships, partnerships and 
agreements of cultural, technical and social organs and insti-
tutions of the Public Administration and private broadcasting 
for children.

• Promote the use of new technologies.
• Establish and promote national and international cultural ex-

change through participation in conferences, events, festivals 
or any kind of meeting.

• Promote the dissemination of information on services, goods 
and products aimed at the promotion and awareness of the 
audiovisual world for children.

Organitza
Organizes

2018
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Fotografía: Nico

Homenatge a 

Marisa Paredes
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Biografía autorizada
Paredes Bartolomé, María Luisa. Marisa Paredes, 3, IV,1 4 . Actriz

Comienza su carrera en el teatro de la Comedia de Madrid a la 
temprana edad de 15 años. Ha actuado en decenas de montajes 
teatrales tanto para la TV como para los escenarios entre los cu-
ales podríamos destacar: La estrella de Sevilla, de Lope de Vega  La 

gata sobre el tejado de zinc caliente, de Tennessee Williams  Orquí-

deas a la luz de la luna, de Carlos uentes  Beckettiana de Samuel 
Becket  Las tres hermanas de C ejov, Crimen y castigo de Dostoie-
vski, Los bandidos de S iller. Interpretó en el Teatro déon de Pa-
rís Comedia sin título, de ederico arcía Lorca bajo la dirección 
de Lluis Pasqual. Sus últimas actuaciones en el teatro son Hamlet 
de S akesperare y Sonata de Otoño de Igmar Berman y El cojo de 

Inishman con dirección de erardo Vera.  

Ha protagonizado muc as de las películas más notables del cine 
español entre las que cabe destacar Tras el cristal, de Agustín Vi-
llaronga  Frío sol de invierno, de Pablo Malo Mozo  Reinas, de Ma-
nolo ómez Pereira  Salvajes, de Carlos Molinero  o El espinazo del 

diablo, de uillermo del Toro.

Es una de las actrices españolas más conocidas internacional-
mente, sobre todo tras protagonizar varias películas del direc-
tor Pedro Almodóvar, tales como: Tacones Lejanos, La Flor de mi 

secreto, o Todo sobre mi madre, película que ganó un Óscar de la 
Academia como mejor película de abla no inglesa, y La piel que 

habito. A partir de la década de los noventa, su carrera comenzó 
a despuntar notablemente a nivel internacional, convirtiéndose 
en una de las actrices españoles más solicitadas fuera de nuestras 
fronteras. Ha protagonizado películas en países como rancia, 
Italia, Argentina y México. Entre ellas: Hors Season, del suizo Da-
biel Sc mid  En tránsito del francés P ilippe Lioret  Tres vidas y 

una sola muerte del c ileno aúl uiz  La vida es bella del italiano 
oberto Benigni o El coronel no tiene quien le escriba del mexicano 

Arturo ipstein.

Entre los años 2000 y 2003 ocupó la presidencia de la Academia 
del Cine Español. En los últimos años a realizado trabajos como: 
El Dios de madera bajo las ordenes Vicente Molina oix, Les yeux 

de sa mère del director T ierry Klifa con Cat erine Deneuve, Lin-

has de Wellington de Valeria Sarmiento, en Berlín Dreamland de 
Petra Volpe o Latin Lover de Cristina Comencini. Su próximo es-
treno será Petra, de Jaime osales.

Numerosos premios nacionales e internacionales avalan y cer-
ti can su carrera artística. Premio Nacional de Cinematografía, 
el obierno francés le concedió la distinción de comendadora de 
las Artes y de las Letras. La Asociación de Cronistas Hispanos de 
Nueva ork le nombró Mejor Actriz por La or de mi secreto. En 
el 2008, recibió la Medalla de ro al mérito en las Bellas Artes 
concedida por el Ministerio de Cultura Español. En el año 200  
recibió el Premio Universidad Internacional Menéndez Pelayo a 
la Cinematografía. En 2010 obtuvo la Biznaga de Plata a Mejor 
Actriz en el estival de Málaga. En 201  recibió la Espiga de Honor 
en la Seminci. ecogerá en 2018 el oya de Honor, otorgado por la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográ cas de España.

Authorized biography
Paredes Bartolomé, María Luisa. Marisa Paredes, 3, IV, 1 4 . Actress

S e began is career at t e Teatro de la Comedia in Madrid at 
t e age of 15. S e as acted in dozens of t eatrical s ows bot  
for television and for t e stages, among t em: La estrella de Se-

villa, by Lope de Vega  La gata sobre el tejado de zinc caliente, 
Tennessee Williams  Orquídeas bajo la luz de la luna, by Carlos 

uentes  Beckettiana by Samuel Becket  Las tres hermanas by 
C ek ov, Crimen y castigo by Dostoevsky, Los bandidos of S iller. 
S e played at t e Teatro déon in Paris Comedia sin título, by 

ederico arcía Lorca under t e direction of Lluis Pasqual. Her 
last performances in t e t eater were Hamlet by S akesperare 
and Sonata de Otoño by Igmar Berman and El cojo de Inishman 
directed by erardo Vera.

S e as starred many of t e most notable lms of Spanis  cin-
ema suc  as Tras el cristal, by Agustín Villaronga  Frío sol de in-

vierno, by Pablo Malo Mozo  Reinas, by Manolo ómez Pereira  
Salvajes, by Carlos Molinero  or El espinazo del diablo, by uiller-
mo del Toro.

S e is one of t e most internationally known Spanis  actress-
es, especially after acting in several lms by Pedro Almodóvar, 
stories suc  as: Tacones lejanos, La or de mi secreto, or Todo 

sobre mi madre, a lm t at won an Academy Award as best 
foreign-language feature lm, and La piel que habito. rom t e 
decade of t e nineties, er career began to emerge signi cant-
ly internationally, becoming one of t e spanis  actresses most 
soug t after companies outside our borders. S e as starred 
in lms suc  as rance, Italy, Argentina and Mexico. Amongst 
t em: Hors Season, by t e Swiss Dabiel Sc mid  Tombés du ciel 
of t e renc man P ilippe Lioret  Tres vidas y una sóla muerte 
of t e c ilean aúl uiz  La vita e bella of t e Italian oberto 
Benigni or T e Colonel does not ave t e name of t e Mexican 
Arturo ipstein.

Between 2000 and 2003 s e eld t e presidency of t e Spanis  
ilm Academy. In recent years s e as done works suc  as: El 

Dios de madera under t e orders Vicente Molina oix, Les yeux de 

sa mère by director T ierry Klifa wit  Cat erine Deneuve, Linhas 

de Wellington by Valeria Sarmiento, in Berlin Dreamland by Petra 
Volpe or Latin Lover by Cristina Comencini. Her next premiere is 
Petra, by Jaime osales.

Numerous national and international awards endorse and certify 
er artistic career. National ilm Award, t e renc  overnment 

awarded er wit  t e distinction of Commander of Arts and Let-
ters. T e Association of Hispanic C roniclers of New ork named 

er Best Actress for La or de mi secreto. In 2008, s e received t e 
old Medal for Merit in ine Arts granted by t e Spanis  Minis-

try of Culture. In 200  s e received t e Menéndez Pelayo Inter-
national University Award for Cinematograp y. In 2010 s e won 
t e Silver Biznaga for Best Actress at t e Malaga estival. In 201  
s e received t e Spike of Honor at t e Seminci. S e will collect 
in 2018 t e Honorary oya, awarded by t e Academy of Arts and 
Cinematograp ic Sciences of Spain.
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Palabras de Marisa 
Paredes para la MICE
Siempre e creído que la infancia es el momento más importante 
de la educación de los c icos y de las c icas. Estoy a favor de todo 
lo que se pueda aprender en ese período pues la formación del ser 

umano es fundamental para el desarrollo en la vida.

Por su parte, el cine, al cual considero una de las artes últimas, a 
re ejado y sigue re ejando la istoria y la realidad de la sociedad 
de cada país. El cine es fundamentalmente un motivo de conoci-
miento. Te otorga una oportunidad de tener tu propia mirada, tu 
propio criterio, que además va formándose y madurando según 
se va creciendo.

No sólo eso. A través del cine podemos conseguir ser realmente 
libres. o misma cuando tenía oc o años, momento en el que ir al 
cine era como una esta, asistía a las sesiones dobles que daban 
en los Cines Doré y me quedaba fascinada. Asistir al cine es lo 
máximo: mirar una pantalla en una sala, totalmente a oscuras y 
rodeada de desconocidos, en la que todos juntos podemos soñar. 
Por eso creo que ay que enseñar a los niños y niñas desde pe-
queños lo que es este mundo y así crearemos, no solo un público 
joven y una posibilidad de renovar la industria, sino de crear se-
res auténticamente libres.

Words from Marisa 
Paredes for MICE
I always ave t oug t t at c ild ood is t e most important 
moment in t e education of boys and girls. I am in favor of 
everyt ing t at can be learned in t is period because t e forma-
tion of t e uman being is fundamental for development in life.

or its part, t e cinema, w ic  I consider one of t e maximum 
arts, as re ected and continues re ecting t e istory and re-
ality of eac  country. T e cinema is fundamentally a reason for 
knowledge. It will give you an opportunity to ave your own 
look, your own criteria, w ic  will also s ape and mature as 
it grows.

Not only t at. T roug  cinema we can get really free. Myself 
w en I was eig t, w en going to t e movies was like a party, I 
attended t e double sessions given at t e Cine Doré and I was 
fascinated. oing to t e cinema is t e most: look at a screen in 
a room, completely dark and surrounded by strangers, in w ic  
we can all dream toget er. T at is w y I believe t at we ave to 
teac  c ildren from scratc  w at t is world is and t erefore 
create not only a young audience and a possibility to renew t e 
industry, but truly free beings.

Fotografía: David Ruano
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Nascut a Mallorca en 1 53. Net 
de titellaires ambulants, oferi-
en en res el seu espectacle ns 
que la seua àvia va morir de tu-
berculosi en un ospital quan 
el seu pare era xicotet. El seu 
pare, apassionat del cinema, li 
va inculcar la passió per l’art vi-
sual. Quan Agustí era només un 
xiquet jugava a fer projeccions 
amb dibuixos, caixes de llumins 
i llanternes. Als 14 anys va deci-
dir ser director. Quan va acabar 
el col·legi va escriure a oselli-
ni a la seua escola de cinema 
a oma. Li va respondre que 
abans auria de passar per la 
universitat. Així doncs, en aca-
bar els seus estudis bàsics ja adolescent, es va traslladar a Barce-
lona per matricular-se i llicenciar-se en eogra a i Història a la 
Universitat de Barcelona.

Amb Núria Espert viatja per Europa i Amèrica representant 
l’obra Yerma de Lorca. En tornar per seguir amb els seus estudis, 
actua en diverses pel·lícules en les quals tracta amb Pepón Coro-
minas, productor que li proposa portar el vestuari de La plaça 

del diamant. ou professor d’Imatge, director artístic, decorador, 
estilista i realitzador de vídeos de moda, sent tot això un pas pre-
vi per a la seua incursió en el món cinematogrà c amb els seus 
primers curts. En 1 8  grava la seua òpera primera Tras el cristal, 
sent seleccionada per al estival de Berlín. Seguidament, El niño 

de la luna (1 8 ), guardonada amb un Premi oya al millor guió 
original i nominada al millor director i pel·lícula. Però lluny dels 
premis, la crítica i el públic ataquen amb ve emència el seu tre-
ball. En 1 2 grava el documental Al-Andalus, produït per Sogetel 
i el M MA de Nova ork. No és ns al 1 5 que torna a la cció 
amb El pasajero clandestino.

En 1  estrena amb 9.99. El lm va estar present en diversos 
festivals, entre ells els de Mont-real, Torontó, oma, Sitges, l’Ha-
vana i el antafestival, on va guanyar sengles premis a més del 
Premi Mélies de plata a la millor pel·lícula fantàstica europea. El 
seu següent treball, El mar (2000) suposa el seu retorn com a 
autor d’una pel·lícula íntegrament seua. El seu reconeixement es 
fa internacional i guanya el Premi Manfred Salzgeber a la innova-
ció. En 2001 va rebre el Premi Nacional de Cinema de Catalunya. 
En 2002 dirigeix Aro Tolbukhin: en la mente del asesino, un fals 
documental on juguen amb les possibilitats del llenguatge fílmic 
barrejant estils, gèneres i formats. 

Allunyat del cinema, adapta el text teatral per a la realització en 
format televisiu, Després de la pluja (200 ). En 2010 estrena Pa ne-

gre, amb una istòria centrada en la infància i adolescència d’un 
adolescent durant els foscos anys 40, que al ora que descobreix 
la sexualitat, es despertarà en ell una consciència moral. Aques-
ta última pel·lícula es presenta en el estival de Cinema de Sant 
Sebastià i a 13 de febrer de 2011 guanya  Premis oya. El 22 de 
juliol de 2011 va ser premiat amb el Premi Nacional de Cinemato-
gra a. La seua darrera pel.lícula Incerta Glòria a estat nominada 
a nombrosos Premis audí. 

Born in Mallorca in 1 53. rand-
son of ambulant puppeters, 
t ey offered t eir s ow in fairs 
until t eir grandmot er died of 
tuberculosis at a ospital w en 

is fat er was a kid. His fat er, 
passionate about cinema, in-
stilled im is passion for visual 
art. W en Agustí was only a 
c ild e used to make projec-
tions wit  drawings, matc  box-
es and as lig ts. At t e age of 
14 e decided to be a movie di-
rector. W en e nis ed sc ool 

e wrote to osellini at is lm 
sc ool in ome. He replied t at 
before t at e would ave to go 
to college. T us, w en nis ing 

is basic sc ool, and already a teenager, e moved to Barcelona 
to become a graduate in eograp y and History by t e University 
of Barcelona.

Wit  Núria Espert e travels to Europe and America represent-
ing Yerma, a play by ederico arcía Lorca. W en returning to 
Spain to continue wit  is studies, e performs in several lms 
in w ic  e deals wit  Pepón Corominas, producer w o proposes 

im to run t e wardrobe and costume department for La plaça 

del diamant. Wit  experience as an image professor, art direc-
tor, decorator, stylist and fas ion video producer e could step 
towards t e lm world. In 1 8  e recorded is rst movie Tras 

el cristal, being selected for t e Berlin estival. T e next, El niño 

del luna (1 8 ), awarded wit  a oya Award for t e best orig-
inal screenplay and nominated for t e best director and lm. 
But far from t e awards, critics and audiences ve emently critic 

is work. In 1 2 e recorded t e documentary Al-Andalus, pro-
duced by Sogetel and t e M MA of New ork. It is not until 1 5 
t at e returns to ction wit  El pasajero clandestino.

In 1  it is released 9.99, lm t at was present at various fes-
tivals, including Montreal, Toronto, ome, Sitges, Havana and 
t e antafestival, w ere it won t e most important prizes of t e 
Silver Mélies Prize for t e best fantastic European lm. His next 
work, El mar (2000), represents its return as t e aut or of a per-
sonal and intimate lm. His recognition becomes international 
and e wins t e Manfred Salzgeber Prize for innovation. In 2001 

e receives t e Catalonian National Cinema Award. In 2002 e di-
rected Aro Tolbukhin: en la mente del asesino, a false documentary 
w ere e plays wit  t e possibilities of musical language, mix of 
styles, genres and formats.

Away from t e cinema, e adapts a t eater text for its accom-
plis ment in television, Después de la lluvia (200 ). In 2010, Pa 

Negre premieres, wit  a story focusing on t e c ild ood and ad-
olescence of a teenager during t e dark forties decade in Spain, 
w o at t e same time discovers sexuality, and a moral conscience 
awakes in im. T is latest lm is presented at t e San Sebastián 

ilm estival and on ebruary t e 13t  of 2011 wons  oya 
Awards. n July t e 22t  of 2011 e was awarded wit  Nation-
al Cinematograp y Prize. His latest lm Gloria Incierta as been 
nominated for numerous audí Prizes.

Homenatge a Agustí Villaronga
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Judit  Collell. Barcelona,   1 8. 
La directora catalana cursa la 
llicenciatura d’Història de l’Art 
i, després de nalitzar els seus 
estudis de cinema a Nova ork, 
debuta el 1 2 amb el curtme-
tratge Clara Foc. Quatre anys 
més tard roda Escrit a la pell, 
candidat al Premi oya a Millor 
Curtmetratge de icció. La vista 
com a percepció sensorial va ser 
el sentit del lm que, al costat de 
quatre realitzadores (Teresa de 
Pelegrí, Maria ipoll, Núria li-
vé-Belles i Isable ardela), inspi-
rarà en 1  l’obra El domini dels 

sentits.

L’any 2000 dirigeix   a Mercè Sam-
pietro, Eulàlia amon i Eva San-
tolaria en Nosaltres, pel·lícula a la 
qual va seguir 53 dies d’ ivern, 
que també va protagonitzar 
l’intèrpret Àlex Brendemü l. El 
2004 va fer la seva incursió en 
el món del teatre, dirigint l’obra 
Amor matern, un text d’August 
Strindberg. El 2010 estrena Elisa 
K, pel·lícula que va aconseguir el 
Premi Especial del Jurat al esti-
val de Sant Sebastià. El 2012 roda 
la TV movie Radiacions, i el 2014 
L’últim ball de Carmen Amaya, 

cció protagonitzada per Nora 
Navas.

En l’actualitat, treballa en diversos projectes cinematogrà cs. Vi-
cepresidenta de l’Acadèmia entre 2011 i 2015, la també guionista 
compagina el món del cinema amb la docència, a més de ser sòcia 
fundadora i membre de l’Associació de Dones Cineastes i de Mit-
jans Audiovisuals (CIM).

Judit  Collell. Barcelona,   1 8. 
T e Catalan director was grad-
uated in Art History and, after 
completing er lm studies in 
New ork, debuted in 1 2 wit  
t e s ort lm Clara Foc. our 
years later, s e lmed Escrit a 

la pell, candidate for t e oya 
Award for Best S ort ilmmak-
ing. Sig t as a sensory percep-
tion was t e sense of t e lm 
t at, along wit  anot er four 

lmmakers (Teresa de Pelegrí, 
Maria ipoll, Núria livé-Belles 
and Isable ardela) inspired 
t e work El dominio de los sen-

tidos in 1 .

In 2000 s e directed Mercè 
Sampietro, Eulàlia amon and 
Eva Santolaria in Nosaltres, a 

lm t at followed 53 days of 
winter, w ic  also starred Àlex 
Brendemü l. In 2004, s e made 

er incursion into t e t eater 
world, directing t e work Amor 

matern, a text by August Strind-
berg. In 2010 s e premieres Eli-

sa K, a lm t at won t e Special 
Jury Prize at t e San Sebastián 

estival. In 2012, t e TV s ow 
Radiacions was lmed and in 
2014 L’últim ball de Carmen 

Amaya, a ction starring Nora 
Navas.

Currently, s e works on various lm projects. Vice-president of 
t e Academy between 2011 and 2015, t e writer also combines 
t e world of cinema wit  teac ing, as well as being a founder 
and member of t e Association of Cinema and Audiovisual Media 
Women (CIM).

Homenatge a Judith Colell
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Jan Sverak va fer els seus es-
tudis al Departament de Docu-
mentals AMU i es va graduar 
el 1 88. El talent de Sverak va 
cridar l’atenció per primera ve-
gada a través dels seus curtme-
tratges Space dyssey II. i Els 
gebrats del petroli» sobretot, la 

cció documental que tractava 
de “Espècies recentment desco-
bertes” va rebre l’ scar d’Estu-
diants de l’Acadèmia Americana 
(1 88). El llargmetratge Escola 
Primària (1 1), una pel·lícula 
d’època situat a la postguerra 
de Txecoslovàquia, va tornar a 
cridar l’atenció de l’Acadèmia 
Americana i va estar nominada 
a Millor Pel·lícula de Llengua Es-
trangera. Va ser Kolya (1 ) la 
que va con rmar l’èxit interna-
cional de les pel·lícules de Sve-
rak. La istòria d’un xiquetr rus 
de cinc anys que va umanitzar 
un violoncel·lista txec tailandès 
de mitjana edat va guanyar els 
dos lobus d’ r i l’ scar a la 
Millor Pel·lícula de Llengües 
Estrangeres.

A més, altres pel·lícules de Jan 
van arribar a un gran públic: 

ide (1 4), Acumulador d’acció fantàstica 1 (1 4) o Dark Blue 
World (2001) - drama sobre la injustícia feta als pilots txecoslo-
vacs que van lluitar per la A  i es van veure represaliats pels co-
munistes a la seua tornada a casa. Papa (2004) és un documental 
dedicat al pare de Jan, Zdenek Sverak, guionista i actor popular 
a l’audiència txeca. Sobretot Zdenek Sverak és autor d’alguns 
guions cinematogrà cs de Jan i personatges principals de Kolya, 
Elementary Sc ool i Empties (200 ).

L’any 200  va ser un any molt atrafegat per Sverak, a part de la 
comèdia Empties, va produir la pel·lícula de Alice Nelliss Little 

irle Blue. Kooky (2010), amb actuacions en viu i titelles, és una 
aventura divertida per a xiquets i adults. La nova pel·lícula de Sve-
rak, el conte de fades T ree Brot ers (2014), presenta meravelles 
clàssiques d’Europa Central en el fons musical i arriba a una au-
diència rècord el 2014 de taquilla txeca.

Jan Sverak spent is studies 
at AMU Documentary Depart-
ment and graduated in 1 88. 
Sverak’s talent rst attracted 
attention t roug  is s ort 

lms Space dyssey II. and il 
obblers above all - documen-

tary ction dealing wit  “Newly 
discovered species” received t e 
American Academy’s Student 

scar (1 88). Director’s first 
feature lm Elementary Sc ool 
(1 1), a eart-warming peri-
od lm set in post-war Czec -
oslovakia, engaged American 
Academy’s attention again and 
broug t a nomination for Best 

oreign Language ilm. It was 
Kolya (1 ) to con rm interna-
tional success of Sverak’s lms. 
Story of a ve year old ussian 
boy umanizing a p ilandering 
middle-aged Czec  cellist won 
bot  olden lobe and scar 
for Best oreign Language ilm.

Also ot er Jan’s lms reac ed 
wide audience: road movie ide 
(1 4), action fantasy Accu-
mulator 1 (1 4) or Dark Blue 
World (2001) - drama about t e 
injustice done to Czec oslovak 

pilots w o foug t for A  and were made to suffer by t e com-
munist regime back ome. Papa (2004)is a documentary dedi-
cated to Jan’s fat er Zdenek Sverak, screenplay writer and actor 
popular wit  Czec  audience. Above all Zdenek Sverak is an au-
t or of few Jan’s lms screenplays and casted main c aracters in 
Kolya, Elementary Sc ool and Empties (200 ). ear 200  was a 
busy year for Sverak - apart from comedy Empties e produced 
Alice Nelliss’s movie Little irle Blue. Kooky (2010), featuring 
bot  live action and puppetry, is an enjoyable adventure for bot  
kids and adults. Sverak’s latest lm, fairy tale T ree Brot ers 
(2014) presents classic marvels of Central Europe wit in musi-
cal background and reac ed record-breaking audience in 2014 
Czec  box o ce.

Homenatge a Jan Sverak
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Exposició: 12 Mons
Iŀlustradors contemporanis de llibres infantils 
txecs

Exposició cedida per l’Ambaixada de la República Txeca a 
Madrid

Artistes expositors: 
David Böhm, Pavel Čech, Dan Černý, Lucie Dvořáková, Renáta 
Fučíková, Vendula Chalánková, Lenka Jasanská, Lucie Lomová, 
Galina Miklínová, Petr Nikl, Jaromír Plachý, Vhrsti.

Comissari: Radim Kopáč

En temps d’antany, Zdeněk Miler, Květa Pacovská, Miroslav 
Šašek, Jiří Trnka, Štěpán Zavřel i Helena Zmatlíková van regnar 
sobre el món de la il·lustració original del llibre per a xiquets 
i xiquetes txecs. Però ara? Qui segueix els passos? Qui està 
guanyant aplaudiments tant a casa com a l’escenari internacio-
nal? Mireu els 12 noms que figuren més amunt: cadascun està 
connectat amb un estil original confirmat en nombrosos llibres 
elogiats tant per crítics com per lectors; cada obra representa un 
especial món de llocs, personatges i esdeveniments no només 
en paraules i imatges, però també en altres mitjans com ara 
pel·lícules, actuacions, música, teatre i fotografia. Així: benvin-
guda a l’interior. A Conèixer un altre món és posseir una altra 
ànima.

Auditori de Castelló. De l’11 de febrer al 10 de març de 2018

Exhibition: 12 Worlds
Contemporary Czechs Children’s book 
illustrators

Exhibition courtesy of the Embassy of the Czech Republic in 
Madrid

Exhibiting artists: 
David Böhm, Pavel Čech, Dan Černý, Lucie Dvořáková, Renáta 
Fučíková, Vendula Chalánková, Lenka Jasanská, Lucie Lomová, 
Galina Miklínová, Petr Nikl, Jaromír Plachý, Vhrsti.

Curator: Radim Kopáč

In times of yesteryear, Zdeněk Miler, Květa Pacovská, Miroslav 
Šašek, Jiří Trnka, Štěpán Zavřel and Helena Zmatlíková reigned 
over the world of original Czech children’s book illustration. But 
now? Who is following in their footsteps? Who is earning acclaim 
both at home and in the international arena? Look at the twelve 
names listed above: each one is connected with an original style 
confirmed in numerous books praised by critics and readers 
alike; each work represents a special world of places, charac-
ters and events not only in words and pictures, but also in other 
media such as film, performances, music, theatre and photogra-
phy. So – welcome inside. To know another world is to possess 
another soul.



activitats

Concert:
Orquestra Simfònica de Castelló

Auditori de Castelló

Diumenge 11 de febrer 19.00 hores

Concert de l’ rquestra Simfònica de Castelló sota la direcció 
d’Henri Adams amb l’assistència de l’Ambaixadora Txeca a 
Espanya

Programa

T e Noon Witc  p.108 A. Dvorak

La meua Pàtria, JB 1/112 Die Moldau B. Smetana

Slavonic Dances (selecció) A. Dvorak

Entrada gratuïta per invitació.

Auditori de Castelló

Sunday, February 11, 7:00 p.m. 

Concert by t e Castellón Symp ony rc estra under t e directi-
on of Henri Adams wit  t e assistance of t e Czech Ambassador 
in Spain

Program

T e Noon Witc  p.108 A. Dvorak

My Homeland, JB 1/112 Die Moldau B. Smetana

Slavonic Dances (selection) A. Dvorak

RESTAURACIÓN PARA 
COLECTIVIDADES Y EVENTOS

“Con nosotros, como en casa”

www.colevisa.com

Calidad, frescura, sostenibilidad

Gestión de cocinas y servicio de menús diarios a: Colegios, Universidades
Empresas, Residencias, Comunidades, Escuelas de negocio y Centros de Ocio

Eventos singulares

Espacio propio para eventos: Restaurante ESPAI SEDA

activitats

Joc de trons: Creació dels dracs

Des de la temporada 2, Pixomondo Frankfurt és responsable del 
desenvolupament dels actius i la realització digital dels dracs per 
a la premiada sèrie HBO. Thomas Kutschera mostrarà exemples 
dels primers esbossos que començaran amb la temporada 2 fins 
als tirs finals de la temporada actual 7.

Quins passos s’han de prendre per produir una imatge fotogràfica 
de criatures màgiques a la pantalla que interactuen amb els àm-
bits i el medi ambient? La classe cobrirà l’enfocament de disseny 
i el flux de treball de producció de tot 3d en forma de modelatge, 
manipulació, animació, ombrejat i representació d’efectes especi-
als i comping.g.

Game of Thrones: Creating the dragons

Since season 2 pixomondo Frankfurt is responsible for the as-
set developement and digital realisation of the dragons for the 
award-winning HBO series. Thomas Kutschera will show exam-
ples of first sketches starting with season 2 up to final shots of 
current season 7.

Which steps have to be taken to produce a photoreal magical cre-
atures on screen that interact with casts and environment? The 
show will cover the design approach as well as the whole 3d asset 
production workflow of modeling, rigging, animation, shading and 
rendering up to special effects and comping.g.

L’alumnat del Cicle formatiu de realització de projectes audiovisu-
als i d’espectacles, crearà la MICE TV amb la producció de peces 
audiovisuals relacionades amb els esdeveniments del Festival de 
Cinema Educatiu Valencià. Nota de l’institut

I clar, tot FESTIVALÀS ha de tindre la seua televisió. Mentre espe-
rem a à punt ( i quant estiga també) la MICE TV serà una tele edu-
cativa realitzada per l’alumnat de l’IES Henri Matisse de Paterna. 
Amb el seu plató, càmeres ( i buscant unitat mòbil by the face...qui 
ens presta una?). Agraïr al professorat, alumnat i equip directiu la 
il.lussió i el treball. Nota de la MICE

Master Class
Game of Thrones

MICETV IES Henri Matisse
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Kaliméra!

Animasyros International Animation Festival + Àgora és l’esdeve-
niment d’animació més gran de Grècia, celebrat anualment des de 
2008 a l’illa de Siros, Cíclades. Entre els principals punts centrals 
del festival, ha estat l’elaboració d’esquemes innovadors d’alfabe-
tització mediàtica en el camp de l’animació. Al costat de les pro-
jeccions de peŀlícules de primer nivell i l’establiment d’un mercat 
regional amb professionals de tot el món, s’ofereixen una àmplia 
varietat de tallers i conferències educatives aplicades anualment, 
dirigides des de xiquets de totes les edats escolars, estudiants 
universitaris i professionals a persones amb discapacitat i les per-
sones. Comprenem l’educació informal de l’animació com a mitjà 
per desenvolupar habilitats, establir vincles amb les comunitats 
locals i millorar la cohesió social a través de l’arxipèlag grec i molt 
més enllà. L’ 11a edició d’Animasyros que se celebrarà del 26 al 30 
de setembre de 2018 està dedicada a l’animació infantil.

És un honor i un plaer participar com a membre del jurat de la 
Secció Universitària del VI Festival Internacional de Cinema Edu-
catiu MICE, una iniciativa de llenguatge de cinema tan prestigiosa 
que es celebra a la meravellosa terra valenciana. Estic emocionat 
de formar part d’un esdeveniment educatiu i artístic tan reeixit i 
creixent.

Kaliméra!

Animasyros International Animation Festival + Agora is Greece’s 
largest animation event, annually held since 2008 in Syros island, 
Cyclades. Amongst the festival’s main focal points has always 
been the develpment of innovative media literacy schemes in the 
field of animation. Next to screenings of top-notch films and es-
tablishing a regional market with professionals from around the 
world, a wide range of applied educational workshops and lec-
tures are annually hosted, addressing from children of all school 
ages, university students and professionals to People with Disa-
bilities and the eldely people. We understand informal animation 
education as a means of developing skills, building ties with local 
communities and enhancing social cohesion through the Greek 
Archipelago and far beyond. Animasyros 11th edition to be held on 
26-30 September 2018 is dedicated to kid’s animation.

It is both an honour and pleasure to participate as a jury member 
of the University Section of the 6th MICE International Festival of 
Educational Cinema, such a prestigious cinema literacy initiative 
held in the dazzling Valencian region. I’m excited to be part of such 
a successful and growing educational and artistic event. 

Animasyros 
11 International Animation Festival. Greece

Vassilis C. Karamitsanis
President
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1entretants és una associació de docents que promou una xarxa 
cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià. 
Un dels nostres àmbits de treball és la formació docent i la dina-
mització d’experiències educatives sobre el fet audiovisual. Fins 
ara hem organitzat alguns tallers de podcast i cursos de ràdio per 
a docents, que continuarem promovent i ampliant a altres camps.

No cal dir que en ple segle XXI és necessària una educació me-
diàtica que ajude els nostres xiquets i joves no només a consumir 
de manera crítica els productes audiovisuals sinó també a conver-
tir-los en consumidors proactius, això és, en creadors de produc-
cions pròpies. L’escriptor Vázquez Montalbán ja reivindicava l’any 
1995 la necessitat d’introduir «l’ensenyament obligatori de la des-
codificació mediàtica». Han passat més de vint anys i la proposta 
continua sent igualment vàlida i urgent. Darrerament se sent molt 
a parlar-ne, però encara hi ha qui limita l’educació mediàtica (o 
audiovisual –no discutirem ara sobre el nom–) a l’aprofitament 
de recursos audiovisuals en les classes d’història, o biologia, o 
llengua i literatura, posem per cas. Encara!

Per a nosaltres, però, l’educació mediàtica va molt més enllà. Els 
recursos audiovisuals i TIC en l’ensenyament són imprescindibles 
–de fet, són un dels fonaments que donen origen ara fa deu anys 
a 1entretants– però els nostres estudiants necessiten, a més, una 
completa cultura audiovisual, que els done les eines i els coneixe-
ments necessaris per a descodificar el llenguatge audiovisual i ser 
capaç d’utilitzar-lo adequadament i acurada en la producció de 
textos –audiovisuals– propis. Com es pot pretendre ser un ciutadà 
format i compromès en aquesta societat –l’actual! Ja no parlem 
del futur– sense una completa educació mediàtica? 

Vivim un moment propici per a encapçalar aquesta ja tarda-
na revolució educativa: tenim una administració educativa –la 
valenciana– sensible amb el tema (malgrat que la burocràcia 
administrativa és massa lenta); disposem de la MICE (i altres 
festivals, com ara Cinema Jove), un referent internacional en la 
difusió i promoció de l’educació audiovisual; i els mitjans de co-
municació valencians –públics i en valencià– comencen a renài-
xer. Aprofitem-ho!

Quina educació 
audiovisual?
Natxo Moral Reig
Professor i membre d’1entretants

What audiovisual 
education do we want?
Natxo Moral Reig
Teacher and member of 1entretants

1entretants is an association of teachers that promotes a cooper-
ative net of ICT experiences for the education in Catalan language. 
One of our working areas is the training of teachers and the boost-
ing of audiovisual educative experiences. We have organized 
some podcast workshops and courses of radio for teachers, which 
we are going to continue promoting and expanding to other fields.

It is said that, in the 21th century, it is necessary a media educa-
tion that helps our children and teenagers not only to consume 
audiovisual products in a critic way but also to turn them into pro-
sumers, that is, into producers of their own creations. The writer 
Vázquez Montalbán reclaimed, in the 1995, the need of introduce 
«the compulsory teaching of the media decoding». It’s been more 
than 20 years and the proposal still continues being valid and ur-
gent. Nowadays, we can listen a lot about it, but there are still 
some people who limit media education (or audiovisual –we won’t 
argue about the name at this moment) to the use of audiovisual 
resources in History, or Biology or Language and Literature les-
sons, for example. Still!

But for us, media education is more than that. Audiovisual and ICT 
resources are essential in teaching –in fact, 1entretants was born 
ten years ago because of them– but our students need, in addi-
tion, a complete audiovisual culture that gives them the tools and 
knowledge they need to decode the audiovisual language and to 
be able to use it adequately and with accuracy in the production 
of their own –audiovisual– texts. How could anyone pretend to 
be a learned and committed citizen in this society –the current 
one. We don’t talk about the future anymore– without a complete 
media education?

We live in the suitable moment for leading this late education 
revolution: we have an educative administration –the Valencian 
one– sensitive with this matter (even though the administrative 
bureaucracy is too slow); we have the MICE (and other festivals, 
like Cinema Jove), an international mentor for spreading and pro-
moting audiovisual education; and the Valencian media –public 
and in Catalan language– start to come back. We have to take 
advantage of all of that!
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Taller Telekids:
Alfabetización Mediática para Niños 

Telekids es un taller de alfabetización mediática que nació en 1996 
mientras trabajaba en la dirección de programas en una estación 
de TV en Venezuela. Han pasado más de 20 años y hoy Telekids 
es un taller con sede en la ciudad de Sevilla, España. Tenemos 
diferentes grupos en varios centros en colaboración con el Ayun-
tamiento y algunas Fundaciones. 

Hemos impartido talleres no solo a estudiantes españoles sino 
también a niños y jóvenes inmigrantes, y a la comunidad gitana. 
En estos casos, aprender a “ver y hacer” cine y televisión también 
ha servido para ayudarlos en su propio proceso de comunicación 
y adaptación a la sociedad. 

Desplegamos nuestra experiencia en un manual en el cual cada 
uno de los talleres está dividido en 2 partes: una técnica y otra de 
lectura crítica audiovisual. Los talleres técnicos sirven para apren-
der producción, cámara, guion, sonido, iluminación y edición di-
gital. La lectura crítica es útil para aprender a ver con criterio di-
bujos animados, programas de televisión, películas, publicidad y 
noticias. 

Los cortometrajes de Taller Telekids han sido transmitidos por te-
levisión y han participado en festivales internacionales de todo 
el mundo, tales como el “PLURAL + Festival” en Nueva York, el 
cual ganamos 2 veces; “Pequeño Cineasta” en Brasil; “KidzFlicks 
Festival” en Australia o “Seoul International Youth Film Festival” 
en Corea del Sur. 

Lo más importante para nosotros es la inspiración de nuestro taller. 
Les enseñamos a los niños los aspectos buenos de los medios y 
cómo aprovecharlos. No solo lo negativo. Les ayudamos con entu-
siasmo a crear sus propias producciones, siempre pensando crítica-
mente y dejando un mensaje positivo al espectador. 

Actualmente, realizamos talleres de animación stop motion, acción 
en vivo, reportajes, spots, documentales, etc. Nuestro método se 
basa en respetar las ideas de los niños y ayudarlos a aprovechar al 
máximo esas ideas, siempre con la colaboración de todo el grupo. 
Pensamos que un espectador crítico se desarrolla mejor si conoce 
los detalles que componen la producción audiovisual. 

En Taller Telekids creemos que sus cortos pueden motivar a otros 
niños. Así que hemos creado una actividad llamada “Telekids Ins-
piración”, que presentamos en las escuelas que nos la solicite. Los 
cortometrajes de nuestros pequeños directores muestran su propia 
visión del mundo, y eso es muy importante para nosotros. 

Taller Telekids:
Media Literacy for Children 

Telekids is a media literacy workshop that was born in 1996 while 
I was working in the direction of programs in television station in 
Venezuela. It has been more than 20 years and Telekids is now 
a workshop that we put on in some centers of Seville, Spain. We 
have different groups in various centers in collaboration with City 
Council and Foundations. We have given workshops not only to 
Spanish students but also to children, young immigrants and to 
the gypsy community. In this case, learning to “see and make” film 
and television has also served to help children in their own pro-
cess of communication and adaptation to society. 

We set down our experiences in a manual used in the workshops. 
Each workshop is divided into 2 parts: one part for the technique, 
and another for the audiovisual critical reading. The technical 
workshops are to learn production, camera, screenplay, sound, 
lighting and digital editing. The critical reading is to learn to watch 
with judgment cartoons, TV shows, movies, commercials and 
news programs. 

Telekids’s short films have been broadcasted on television and 
participated in some international festivals around the world as 
“PLURAL+ Festival” in NY in which we won twice; “Pequeno Cine-
asta” in Brazil; “KidzFlicks Festival” in Australia or “Seoul Interna-
tional Youth Film Festival” in South Korea. 

The most important thing for us is the inspiration of our workshop. 
We tell children the good things about media and how to take 
advantage of it. Not only the negative. We help them enthusiasti-
cally to create their own productions, always thinking critically and 
leaving a positive message to the viewer. 

Currently, we hold workshops on stop motion animation, live ac-
tion, reports, spots, documentaries, etc. Our method is based on 
respecting the ideas of children and helping them make the most 
of those ideas, always with the collaboration of the whole group. 
We believe that a critical viewer is better developed if he/she 
knows the behind the scenes details of audiovisual production. 

In the Taller Telekids we believe that these productions can moti-
vate other children. So we have created an activity called “Telekids 
Inspiration”, which we present in schools whenever it is requested. 
The short films of our little directors show their own vision of the 
world, and that is very important to us. 
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Un bon dia apareix Pablo Llorens pel Cole… (Música de western) 
…En 48h i fent servir l’iPad de l’aula neix el curt en stop-motion: 
dis-CAPACITAT.

Poc temps després… 
El director (crida): “ACSIÓN” 

(…tot seguit, els seus companys actuen davant del croma per tal de 
fer veure que estan volant)

Vicente: he trobat a Internet uns filtres per tal de millorar la toma 
i fer vore que es tracta d’una càmera de seguretat.

L’aula H: hem decidit que aquest any farem un curt amb la J (men-
trestant, Xavi aporta la seua extraordinària habilitat per dibuixar 
i dissenyar toma per toma amb els plànols el guió iŀlustrat de 
cada curt).

Jose: A nosaltres ens agradaria fer un videoclip amb Aspencat.

(Al mateix temps en un poblet a prop de Dénia, alguns alumnes 
de Transició a la Vida Adulta organitzen un taller d’Stop Motion per 
alumnes d’una escola ordinària).

PROFESSIONALS DEL COLE: Aquest any, per al festival de fi de 
curs, podríem convertir el Cole en uns multicines per presentar 
totes les pelis que hem preparat...

(Al llarg de tota l’acció: algunes professionals del centre dediquen 
el seu temps lliure a continuar formant en fotografia i edició de vi-
deo. Igualment un grup d’alumnes s’interessa per la interpretació 
amb companyes del grup de teatre de l’IES Chabas).

Així sense etiquetes, amb la gràcia de l’espontaneitat i suficients 
dosis d’imperfecció, és com les nostres alumnes han passat del 
complet anonimat a ser protagonistes del descobriment de les 
seues pròpies capacitats. 

Salut i Barefoot!

One day, Pablo Llorens appears in the school… (western music)… 
and the Stop Motion short film dis-CAPACITAT is born in a class-
room in only 48 hours and an iPad.

Just a short time later... 
The director (yells): “ACSION”

(…then, the classmates act in front of the green screen in order to 
act as they are flying)

Vicente: I have found some filters on the Internet to improve the 
take so it can look like it was recorded by a security camera.

H class: We have decided that this year we will make a short film 
with the J class (in the meanwhile, Xavi shows up his extraordinary 
ability to draw and design each illustration on the storyboard).

Jose: We would like to make a video clip with the music band 
Aspencat.

(At the same time in a village near Dénia, some Transition to Adult-
hood students organize a Stop Motion workshop for students from 
an ordinary school).

SCHOOL PROFESSIONALS: This year, for the end of academic 
course festival, we could transform the school into a cinema to 
present all the films we have recorded...

(Throughout the entire action: some professionals from the center 
dedicate their free time to continue training in photography and 
video editing. Likewise, a group of students is interested in the 
interpretation with companions of the theater group of Chabas 
Highschool)

Thus, without labels, with the grace of spontaneity and enough 
doses of imperfection, it is as our students have gone from full 
anonymity to being the protagonists of the discovery of their own 
abilities.

Health and Barefoot!

Escola que fa cinema
CPEE RAQUEL PAYÀ
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The principles of inclusive education have been assumed by a 
large number of countries, including ours, as the guarantors of an 
equitable and quality education. Such is the case that we often 
hear that education is inclusive or it is not education. Educational 
inclusion is a process that looks for the most effective answers to 
diversity by creating the best conditions and opportunities for all 
its students in the school, especially for those who are at risk of 
exclusion or more vulnerable.

The inclusive school is the one that shares a culture that values   
the diversity of its students and promotes learning and coexist-
ence environments in which all students feel welcomed, protected 
and recognized, turning it into a place of wellbeing and growth 
for all. Inclusion means that all students must not only be pres-
ent at school, but must also participate and learn together with 
their classmates. One of the main pillars of inclusive education is 
teacher training. The construction of an inclusive school implies 
a transformation, a process of change that requires support and 
training. The recognition and visibility of diversity is the starting 
point for training in inclusion which should be addressed to all 
teachers and not just to specialists, and be based on reflection and 
joint educational action, so that both sides prepare themselves for 
an authentic interaction and cooperation necessary in an inclusive 
school.

 In coherence with all the above, this year the Conselleria d’Edu-
cació, Investigació, Cultura i Esport (Valencian government) has 
expanded the teachers training network that currently has more 
than two hundred people and eighteen Training, Innovation and 
Educational Resources Centers (CEFIRE) in the Valencian Com-
munity, of which eleven are territorial and seven are specific. 

How is this project born?

One of the project proposals we are carrying out in the specific 
CEFIRE of inclusive education is this project that aims to promote 
the participation of some educational centers in the International 
Exhibition of Educational Cinema, (Mostra Internacional de Cine-
ma Educatiu – MICE). The challenge comes from Josep Arbiol, its 
director, a great professional in the educational world and with a 
long career and experience in the promotion of audiovisual lan-
guage in schools. 

mice inclusiva

Els principis de l’educació inclusiva han sigut assumits per un 
gran nombre de països, inclòs el nostre, com els garants d’una 
educació equitativa i de qualitat. Tant és així que escoltem amb 
freqüència afirmar que l’educació o és inclusiva o no és educa-
ció. La inclusió educativa és un procés que busca les respostes a 
la diversitat més eficaces creant en l’escola les millors condicions 
i oportunitats per a tot l’alumnat, especialment per al que es trobe 
en risc d’exclusió o en condicions de major vulnerabilitat. 

L’escola inclusiva és la que comparteix una cultura que valora 
la diversitat de l’alumnat i promou entorns d’aprenentatge i con-
vivència en els quals tots els alumnes se senten acollits, protegits i 
reconeguts, convertint-la en un espai de benestar i creixement per 
a totes i tots. Incloure significa que tot l’alumnat no solament ha 
d’estar present en l’escola, sinó també ha de participar i aprendre 
al costat dels companys. Un dels pilars de l’educació inclusiva és 
la formació del professorat. La construcció d’una escola inclusi-
va implica una transformació, un procés de canvi que requereix 
suport i formació. El reconeixement i la visibilitat de la diversitat és 
el punt de partida per a la formació en inclusió que ha de dirigir-se 
a tot el professorat i no solament als especialistes i assentar-se so-
bre la reflexió i l’acció educativa conjunta, de manera que els uns 
i els altres es preparen per a una autèntica interacció i cooperació 
necessària en una escola inclusiva.

En coherència amb tot l’exposat, la Conselleria d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esport ha ampliat aquest curs la xarxa de forma-
ció que compta en l’actualitat amb més de dues-centes persones 
i amb dihuit Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius 
(CEFIRE) a la Comunitat Valenciana, dels quals onze són territo-
rials i set específics. 

Com naix el projecte?

Una de les propostes de treball que estem duent a terme des 
del CEFIRE específic d’educació inclusiva és aquest projecte que 
pretén promoure la participació d’alguns centres educatius en la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu, la MICE. El repte ens 
arriba de la mà de Josep Arbiol, el seu director, gran professional 
del món educatiu i de llarga trajectòria i experiència en la promo-
ció del llenguatge audiovisual en les escoles.
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Josep ens proposa visibilitzar la inclusió escolar en la MICE a partir 
de l’èxit que està tenint entre l’alumnat el llibre Wonder. La lliçó de 
August i l’impacte de la campanya #soyxqsomos. Ens entusiasma 
la idea perquè un dels temes nuclears del llibre, el valor de la dife-
rència, és l’eix principal del nostre treball. Les persones ens sentim 
incloses si sentim que pertanyem al grup i pertanyem en la mesura 
en què som acceptades, reconegudes i sentim que som una més. 
D’altra banda, contactem amb Mercedes Ruiz (Zero en Conducta) 
que ens proposa un element que enriqueix el projecte encara més, 
vincular-lo a la transició entre etapes. 

En què consisteix?

1. L’alumnat tant de Primària com de Secundària es familiaritza 
amb el llibre, llegint-lo de manera comprensiva i treballant-lo 
en profunditat a través de tertúlies, tasques de reflexió, expres-
sió artística o escrita… Hem posat al seu abast tots els materials 
addicionals i compten, evidentment, amb el nostre suport total. 
Es tracta de posar l’accent en la inclusió i l’acceptació de la di-
ferència (des de les que ens mostra el llibre, però també qual-
sevol altra: interculturalitat, gènere, diferents capacitats, etc.).

2. Des dels centres de Primària l’alumnat proposarà algunes si-
tuacions de conflicte que les persones diferents troben en els 
centres i els problemes que pot suposar aquesta diferència per 
a ser acceptades i relacionar-se amb els companys, els altres 
adults, les familiars...

3. A partir del llistat de situacions que proposen els coŀlegis, les i 
els alumnes de Secundària crearan una campanya de sensibilit-
zació que done solució a un d’aquests conflictes. La campanya 
consistirà en l’elaboració d’un document audiovisual que mos-
tre la millor manera de resoldre aquesta situació.

4. Finalment, l’alumnat de Primària, a través d’una rúbrica, valo-
rarà les solucions aportades i n’avaluarà la viabilitat a l’hora 
d’engegar-les en els centres per a fer front problemes d’inclusió 
i convivència.

La idea és construir camins perquè l’alumnat de Secundària i el 
de Primària aprenguen junts, afavorint la transició entre etapes. I, 
alhora, promoure la cultura de l’amabilitat i reflexionar sobre l’es-
cola que volem: una escola acollidora i amable on no falte ningú 
perquè solament està completa si estem tots i cadaun dels mem-
bres de la comunitat educativa i que considera que la diversitat, 
lluny de ser un problema, l’enriqueix.

Josep proposes we highlight inclusion in the school in the MICE 
based on the success the book Wonder is having with students and 
the impact of the campaign #soyxqsomos. We are excited about 
the idea because one of the key issues of this book, the value of 
difference, is the main axis of our work. We feel included when 
we feel we belong to the group and we belong to the extent that 
we are accepted, recognized and one of them. On the other hand, 
we contacted Mercedes Ruiz (Cero en Conducta) who proposes 
an element that enriches the project even more, linking it to the 
transition between stages of education.

What does it consist of?

1. Pupils in primary and secondary school are familiar with the 
book, reading it comprehensively and working it in depth 
through discussions, reflection tasks, artistic or written expres-
sion ... We have put all the additional materials at their disposal 
and they can count, of course, with our full support. It is about 
focusing on the inclusion and acceptance of the difference (de-
rived from what the book shows us, but also any other: intercul-
tural, gender, different capacities, etc.).

2. Students from the primary schools will propose some conflic-
tive situations that different people find in educational estab-
lishments and the problems that this difference can mean to 
be accepted and to relate with their classmates, other adults, 
relatives…

3. Based on the list of situations proposed by the schools, second-
ary students will create an awareness campaign to solve one 
of these conflicts. The campaign will consist of the preparation 
of an audiovisual document that shows the best way to resolve 
this situation.

4. Finally, the elementary students, through a rubric, will assess 
the solutions provided and evaluate their viability when it comes 
to implementing them to face problems of inclusion and coex-
istence in centers.

The idea is to build paths for Secondary and Primary students to 
learn together, favoring the transition between educational stages. 
And, at the same time, promote the culture of kindness and think 
about the school we want: a welcoming and friendly school where 
no one is missing because it is only complete if each and every one 
of the members of the educational community are there and which 
considers that diversity, far from being a problem, enriches it.
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Som el CEFIRE d’Infantil, uns dels nous CEFIRE específics de nova 
creació de la Conselleria i centrem la nostra intervenció en l’etapa 
d’infantil al llarg de tota la Comunitat Valenciana. Al CEFIRE d’Edu-
cació Infantil considerem que aquesta ha de ser una etapa amb 
identitat pròpia que estimule el desenvolupament de totes les 
capacitats dels infants: físiques, afectives, inteŀlectuals i socials. 
Una bona manera d’impulsar aquests canvis és obrint l’educació 
al Segle de la imatge de la mà de la MICE.

L’educació dinàmica i en canvi constant ha d’anar adaptant-se a 
la societat de hui dia. Les noves tecnologies han convertit el nos-
tre segle en el Segle de la imatge i és necessari que les escoles 
s’adapten i que els xiquets i xiquetes que les omplin puguen llegir, 
desxifrar i escriure imatges, adquirint el sentit estètic, el crític, el 
creatiu, etc que ens proporcionen estos aprenentatges. En el tre-
ball que desenvolupem al CEFIRE d’Educació Infantil, apostem pel 
treball del currículum de manera que done resposta a les necessi-
tats reals dels infants des d’una actuació docent de qualitat. Tenim 
aquesta oportunitat amb la MICE ja que ens obrint un escenari 
audiovisual a l’Educació Infantil, permetent desenvolupar amb 
profunditat una de les nostres línies bàsiques com és el llenguatge 
i la comunicació, i acompanyant-nos amb aquesta tasca fonamen-
tal docent de valorar, respectar, provocar i utilitzar la multiplicitat 
dels llenguatges dels infants. Amb la MICE, continuem creixent. 

We are the CEFIRE d’Infantil, one of the new specific CEFIRE cre-
ated by Conselleira and we centre our intervention in the pre-pri-
mary stage all along the Valencian Community. In our CEFIRE we 
consider childhood as a stage with own identity that stimulate 
the development of all the children’s capacities: physical, affec-
tive, intellectual and social. A good way to drive these changes is 
opening the education to the Century of the image hand in hand 
with the MICE. The dynamic education and the constant changes 
need to be adapted to the nowadays society. The new technol-
ogies have made our century in the Century of the image and is 
necessary that the schools get adapted by providing the children 
that fill them with tools to read, decode and write images, from the 
aesthetic, the critic, the creative sense, etc that provide us these 
type of learnings.

In the work that we develop in the CEFIRE d’Infantil, we bet for 
working with the curriculum by covering the real needs of the 
children with a teacher quality. With this opportunity with the 
MICE we can open the audiovisual window to the youngest, al-
lowing them to develop in depth one of our basic lines which is 
language and communication, and accompanying us with this 
fundamental task valuing, respecting, provoking iand using the 
multiplicity of the languages the children have. With the MICE, 
we keep growing up.

MICE Infantil
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Museu de la Universitat d‘Alacant (MUA)
Ctra San Vicent, s/n, 03690 San Vicent del Raspeig, Alacant

Dia 20 de febrer de 2018 De 9 a  14 hores  
(El mateix programa se repetirà de 16 a 20 hores)

A) Curtmetratges Quatres Curts de FPA Xiva

• “Yo campesina”

• “No me quieras tanto”

• “Eres un guarro”

• “Cena Clandestina

B) Xarrada Enrique Martínez-Salanova. “Educació Audiovisu-
al i Cinema a la Formació Permanent d’Adults. Motivació”

C) Llarmetratge país homenatjat Txequia. 

Enguany volem començar amb un nou repte. La MICE FPA. Amb 
un matí de sensibilització a la ciutat d’Alacant el 2018 serà la pri-
mera pedra de sensibilització cap a una participació plena a les 
següents edicions de la Mostra.

La xarxa de centres públics valencians de formació de persones 
adultes de titularitat pública, juntament amb l’àmbit d’FPA del 
Servei de Formació del Professorat, constitueix un entorn de par-
ticipació i intervenció idoni perquè les persones participants a la 
formació puguen crear i recrear els propis itineraris de vida en les 
diferents facetes que conformen la identitat i la trajectòria dels 
individus: la vida personal i afectiva, l’acadèmica i professional i 
la social i cívica. Per consegüent, els espais, els recursos humans 
i les iniciatives educatives que s’hi generen han d’estar orientats 
inequívocament a garantir l’aprenentatge al llarg de la vida de les 
persones que participen en la formació.

En aquest context educatiu, la MICE és una eina que s’adiu a la 
perfecció a l’objectiu formatiu dels centres públics d’FPA pel fet de 
promoure que les persones adultes esdevinguen alhora autores 
i espectadores, d’una banda, de la creació audiovisual a través 
de propostes cinematogràfiques de format senzill elaborades per 
elles mateixes als centres educatius i, de l’altra, de la seua assis-
tència a la projecció de produccions cinematogràfiques adequa-
des al seu perfil i interessos.

Fer MICE als centres públics d’FPA comporta afavorir l’obertura 
a la creació audiovisual pròpia i al coneixement d’altres realitats 
circumdants que descriuen i expliquen els referents culturals eu-
ropeus a totes les persones adultes que, per motius diversos de 
caire generacional, socioeconòmic i cultural, no han tingut accés a 
la formació en moments determinats de la seua història personal. 
Fer MICE en FPA és contribuir a l’educació de persones adultes 
amb finestres oberts al món.

This year we want to start with a new challenge. The MICE FPA. A 
morning of sensitization in the city of Alicante will be the first step 
towards a full participation in the following editions of the Mostra 
Internacional de Cinema.

The network of Valencian public education centers for adults, to-
gether with the FPA area of   the Teaching Training Service, is an en-
vironment of participation and intervention that is ideal so that the 
people participating in the training can create and recreate their 
Own life itineraries in the different facets that make up the identity 
and trajectory of individuals: personal and emotional life, academ-
ic and professional, social and civic. Therefore, the spaces, human 
resources and the educational initiatives that are generated must 
be unequivocally oriented to guarantee the lifelong learning of the 
people who participate in the training.

In this educational context, MICE is a tool that fits perfectly with 
the educational objective of FPA public centers by promoting that 
adults become authors and spectators, on the one hand, of the 
creation audiovisual through simple-format cinematographic pro-
posals made by themselves in schools and, on the other hand, 
their assistance to the projection of cinematographic productions 
appropriate to their profile and interests.

MICE in the public centers of FPA mean the promotion openness 
of an own audiovisual creation and knowledge of other circum-
scribed realities that describe and explain European cultural refer-
ences to all adult people who, for various reasons as generational, 
socioeconomic and cultural, have not had access to training at 
specific moments in their personal history. Making MICE in FPA 
is contributing to the education of adults with open windows to 
the world.

MICE a la Formació de 
Persones Adultes (FPA)

MICE in Adult Training 
(FPA)
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Un any més la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) 
arriba als hospitals amb la coŀlaboració de CEFIRE València. Si al 
2017 la MICE Hospitalària aterrà a l’Hospital universitari Dr. Peset 
de València; enguany, en la seua 6a edició creix en espais i s’hi 
afig una unitat hospitalària més, la de l’Hospital Clínic Universitari 
de València, que vol sumar-se a la festa de la MICE. 

I és que dins de l’àmbit d’escola inclusiva de CEFIRE València es 
treballa perquè cap alumne quede exclòs de cap oportunitat edu-
cativa. Precisament la MICE és un festival que vol arribar a tot un 
públic infantil, a més d’estudiosos i professionals de l’educació i 
el cinema, per tant, aprofitem el marc de la MICE per apropar la 
cultura de la imatge també a aquell alumnat que passa llargues 
estades a l’hospital. El 23 i 24 de gener, al Dr. Peset i a l’Hospital 
Clínic de València respectivament, tindrem dues jornades de MICE 
hospitalària on farem un bon tast del que es viurà del 10 al 24 de 
febrer a la resta del nostre territori. 

Durant la MICE 2018 gaudirem d’un amplíssim ventall d’accions 
per al foment de la comunicació audiovisual en les quals CEFIRE 
València ha volgut involucrar-s’hi, com són el Congrés Cinemau-
la, cinema i educació a Sagunt, l’elaboració de les normes del 
jurat per a la jornada de visionat i elecció de les produccions 
finalistes i el suport a la gala cloenda de la MICE el dia 24 de 
febrer a Benifaió.

El cinema, com a art que projecta la pròpia vida, oferix possibilitats 
didàctiques infinites en educació. A través dels projectes audiovi-
suals escolars els continguts curriculars es globalitzen, adquirixen 
un valor inclusiu i s’enriquixen. En aquest sentit, les zones rurals 
oferixen un escenari de valor incalculable en un context únic i 
singular, en el què els i les docents treballen en grups internivells 
i escriuen guions amb pocs actors i actrius, adaptant les classes 
a l’entorn natural. L’aprenentatge per projectes sorgix de manera 
espontània. 

Once again, the International Film Festival of Education (MICE in 
Valencian) arrives to hospitals with the collaboration of CEFIRE 
Valencia. If by 2017 the Hospital MICE landed at University Hos-
pital Dr Peset of Valencia; this year, in its 6th edition, it is growing 
in spaces and there is another hospital unit, the University Clinic 
Hospital of Valencia, which wants to join the MICE festival.

Within the field of inclusive school,CEFIRE Valencia works so that 
no student is excluded from any educational opportunity. Pre-
cisely MICE is a festival that wants to reach a whole audience of 
children, as well as students and professionals of education and 
cinema, therefore, we take advantage of the MICE framework to 
bring the image culture closer to those students who spend long 
stays in the hospital. On 23rd and 24th January, at Dr Peset and 
the Clinic Hospital of Valencia respectively, we will have two days 
of Hospital MICE where we will make a good tasting of what will be 
lived from 10 to 24 February in the rest of our territory.

During the MICE 2018 we will enjoy a wide range of actions for 
the promotion of audiovisual communication in which CEFIRE 
Valencia has wanted to become involved, such as the Cinemaula 
Congress, cinema and education in Sagunto, the development of 
the rules of the jury for the day of vision and election of the finalist 
productions and the support to the closing gala of the MICE on 
February 24th, in Benifaió.

MICE Hospitalària i Cefire València

Cefire de Torrent i la MICE rural:  
la mostra que et mostra
Cefire of Torrent and the rural MICE:  
the show that shows you

Cinema, as an art that projects one’s life, offers infinite didactic 
possibilities in education. Through the school audiovisual projects, 
the curricular contents are globalized, acquire an inclusive val-
ue and are enriched. In this sense, rural areas offer a scenario 
of incalculable value in a unique and singular context, in which 
the teachers work in inter-level groups and write scripts with few 
actors and actresses, adapting the classes to the natural environ-
ment. Learning by projects arises spontaneously.
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La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) es convertix 
en un marc incomparable per a acostar realitats diverses a través 
dels mitjans audiovisuals, trencant barreres, estrenyent distànci-
es, visibilitzant les experiències dels centres per a posar-les en 
valor i, en definitiva, mostrant la inestimable tasca que es realitza 
des de l’escola rural. 

Entre els dels objectius del CEFIRE de Torrent es troben el apreciar 
la riquesa que suposen els entorns rurals, facilitar la formació i 
donar a conèixer aquest medi com a referent educatiu. Per això, 
entenem la MICE en la seua 6a edició com a una plataforma que 
permet l’intercanvi cultural a nivell internacional, en sintonia amb 
els enfocaments educatius actuals. 

En conseqüència, l’escola que educa per a la vida no pot obviar els 
audiovisuals com a recurs educatiu. I és que ja ho deia Truffaut: ‘A 
qui no li agrada el cinema, no li agrada la vida’.

Vos esperem a l’estrena de la MICE a Aras de los Olmos el 14 de 
febrer de 2018.

Por primera vez desde su inicio, la Muestra Internacional de Cine 
Educativo (MICE) tendrá sede en la Vega Baja, MICE festival cine-
matográfico cuya finalidad es educativa, fomenta la cultura audio-
visual en los centros escolares como medio de expresión. 

En una mirada al pasado, recordamos el cine mudo o a los her-
manos Lumière que inventaron el cinematógrafo. Sin embargo, 
en el siglo XXI, el cine se transforma digitalmente y la mayoría 
de nuestro alumnado es nativo digital, por lo que los medios de 
expresión han de adaptarse a las necesidades del público, tenien-
do presente los diferentes géneros cinematográfico, así como el 
conocimiento de las posibilidades que nos otorga educativamente 
el cine. 

La MICE involucra la comunitat educativa en el món audiovisu-
al a través de les diferents competències, i és allà on qualsevol 
persona pot adoptar qualsevol paper i funció, de manera que la 
motivació i les activitats que provoca ens porten a la confluència 
d’emocions, sentiments, projectes i, fins i tot, de diversitat cultural 
i lingüística, de la qual, la nostra comarca, el Baix Segura, n’és 
exemple.

So, the cefire from Orihuela is involved with teachers and their 
continuous learning in audiovisual arts having a practical pur-
pose; the cinema will involve us with its words in the great sto-
ries that we have seen through the screen. The soundtracks will 
transmit sensations and feelings that will live on time and in our 
memory. Our goal is that the MICE reaches all schools and that 
their participation is a reality, this script can start today, the pro-
tagonists are all.

Bienvenida MICE, benvolguda MICE, welcome MICE.

MICE Vega Baja

The Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) becomes 
an incomparable framework to bring together diverse realities 
through audiovisual media, breaking down barriers, narrowing 
distances, making visible the experiences of the centers to put 
them in value and, in short, showing the invaluable work that is 
done from the rural school.

Among the objectives of the CEFIRE of Torrent’s, one can find 
appreciating the richness of rural environments, facilitating train-
ing and making this medium known as an educational reference. 
Therefore, we understand the MICE in its 6th edition as a platform 
that allows cultural exchange at an international level, in line with 
current educational approaches.

Consequently, the school that educates for life can not ignore the 
audiovisual as an educational resource. And that is what Truffaut 
said: ‘If you do not like movies, you do not like life.’

We are waiting for you at the premiere of MICE in Aras de los 
Olmos on February 14, 2018. 

PROGRAMACIÓN

Dia Grande a Callosa de Segura 
Martes 20 de febrero.

• Proyección del largometraje KOLYA de Jan Sverak

Jornada a Guardamar de Segura

• Educomunicación en Latinoamérica. Cuatro mujeres 
pioneras.

• Experiencias triunfadoras en cine y educación.

• Irene Blei Directora del Taller El Mate.  
Buenos Aires. Argentina

• Alejandra Fritis. Directora del Festival Ojo de pescado. 
Valparaíso. Chile

• Liset Cotera. Directora de La Matatena.  
Ciudad de México. México.

• Eileen Sanabria. Coordinadora de la Red Unial. 
Universo Audiovisual de la Niñez Latinoamericana.  
La Habana Cuba.

• Presentará Enrique Martínez Salanova, vicepresidente 
del Grupo Comunicar y director de la Revista Aularia



1. PREMI SAMBORI MICE 2018 EDUCACIÓ INFANTIL

2. PREMI SAMBORI MICE SANT MATEU 2018 EDUCACIÓ INFANTIL 

3. PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2018 EDUCACIÓ INFANTIL 

4. PREMI SAMBORI MICE 2018 EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

5. PREMI SAMBORI MICE VILA REAL 2018 EDUCACIÓ I PRIMÀRIA

6. PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2018 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

7. PREMI SAMBORI MICE 2018 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS **

8. PREMI SAMBORI MICE BIAR 2018 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS **

9. PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2018 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS **

10. PREMI SAMBORI MICE 2018 ALUMNAT AMB NEEE

11. PREMI SAMBORI MICE CASTELLÓ 2018 ALUMNAT AMB NEEE

12. PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2018 ALUMNAT AMB NEEE

13. PREMI SAMBORI MICE 2018 BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

14. PREMI SAMBORI MICE SAGUNT 2018 BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

15. PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2018 BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

16. PREMI SAMBORI MICE 2018 BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS **

17. PREMI SAMBORI MICE LA FONT DE LA FIGUERA 2018 BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS **

18. PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2018 BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS **

19. PREMI SAMBORI MICE BENETÚSSER 2018 A LA INCLUSIÓ 

20. PREMI SAMBORI MICE DÉNIA 2018 AL CENTRE ESCOLAR MÉS PARTICIPATIU 

21. PREMI SAMBORI MICE BONREPÒS I MIRAMBELL 2018 IGUALTAT DE GÈNERE. 

22. PREMI SAMBORI MICE LA COLLA À PUNT 2018 ALS VALORS. MICE 2018 . LA COLLA À PUNT AWARD VALUES.

PREMIS MICE 2018  |  MICE 2018 AWARDS

IV PREMIS AUDIOVISUALS SAMBORI-MICE 2018
A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ

** D’entre els guanyadors dels premis MICE 2018 i SAMBORI-MICE 2018 de SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 
FINS 18 ANYS que enguany cursen 3º/4º ESO, 1º/2º batxiller o Cicles Formatius, o equivalent, es concediran 3 inscripcions al curs d’estiu “Summer 
Experience” impartit per EDEM. Curs ple d’activitats i dinàmiques amb una visió molt pràctica en emprendiment, habilitats tecnològiques, comunicació 
i branding combinades amb activitats nàutiques. En aquest link teniu tota la Info: http://www.uni.edem.es/summer-experience/

1. PREMI MICE 2018 SECCIÓ ANIMACIÓ. MICE 2018 AWARD ANIMATION SECTION.

2. PREMI MICE 2018 SECCIÓ FICCIÓ. MICE AWARD 2018 FICTION SECTION.

3. PREMI MICE 2018 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS. MICE AWARD 2018 UNIVERSITY SECTION UP TO 22.

4. PREMI MICE 2018 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS. MICE AWARD 
2018 HIGH SCHOOL SECTION UP TO 18. **

5. PREMI MICE 2018 SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS 12 ANYS. MICE AWARD 2018 ELEMENTARY SCHOOL SECTION UP 
TO 12.

6. PREMI JURAT INFANTIL MICE 2018 SECCIÓ FICCIÓ. CHILDREN’S JURY AWARD MICE 2018 FICTION SECTION.

7. PREMI JURAT INFANTIL MICE 2018 SECCIÓ ANIMACIÓ. CHILDREN’S JURY AWARD MICE 2018 ANIMATION SECTION.

8. PREMI JURAT INFANTIL MICE 2018 SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS 12 ANYS. CHILDREN’S JURY AWARD MICE 2018 
ELEMENTARY SCHOOL SECTION UP TO 12.

9. PREMI JURAT JOVE MICE 2018 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS. 
YOUNG JURY AWARD MICE 2018 HIGH SCHOOL SECTION UP TO 18. **

10. PREMI JURAT UNIVERSITARI MICE 2018 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS. UNIVERSITY JURY AWARD MICE 2018 
UNIVERSITY SECTION UP TO 22.

11. PREMI MICE SOSTENIBILITAT OMNIUM CULTURAL 2018. MICE SUSTAINABILITY AWARD OMNIUM CULTURAL 2018

12. PREMI MICE CALLOSA DE SEGURA 2018 SECCIÓ ANIMACIÓ. MICE CALLOSA DE SEGURA 2018 AWARD ANIMATION 
SECTION.

13. PREMI MICE ARAS DE LOS OLMOS 2018 SECCIÓ FICCIÓ. MICE ARAS DE LOS OLMOS 2018 AWARD FICTION SECTION.

14. PREMI MICE SUECA 2018 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS. MICE SUECA 2018 
AWARD HIGH SCHOOL SECTION UP TO 18. **

15. PREMI MICE L’ELIANA 2018 SECCIÓ UNIVERSITAT. MICE L’ELIANA 2018 AWARD UNIVERSITY SECTION.

16. PREMI MICE MADRID 2018 SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS 12 ANYS. MICE MADRID 2018 AWARD ELEMENTARY 
SCHOOL SECTION UP TO 12.

17. PREMI MICE BENIFAIÓ 2018 ALS RELATS DIGITALS UNIVERSITARIS 2018.

18. PREMI MICE PEDREGUER 2018 A LA MILLOR PRODUCCIÓ VALENCIANA PROFESSIONAL 2018. PEDREGUER MICE 2018 
AWARD BEST PROFESSIONAL VALENCIAN PRODUCTION.

VI PREMIS MICE SECCIÓ INTERNACIONAL
VI MICE 2018 AWARD INTERNATIONAL SECTION

PREMIS MICE 2018  |  MICE 2018 AWARDS

** D’entre els guanyadors dels premis MICE 2018 i SAMBORI-MICE 2018 de SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 
FINS 18 ANYS que enguany cursen 3º/4º ESO, 1º/2º batxiller o Cicles Formatius, o equivalent, es concediran 3 inscripcions al curs d’estiu “Summer 
Experience” impartit per EDEM. Curs ple d’activitats i dinàmiques amb una visió molt pràctica en emprendiment, habilitats tecnològiques, comunicació 
i branding combinades amb activitats nàutiques. En aquest link teniu tota la Info: http://www.uni.edem.es/summer-experience/
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ALEJANDRA FRITIS
Xile - Chile

Realitzadora audiovisual, direc-
tora del Festival Internacional 
Ojo de Pescado, únic festival 
de cinema dirigit al jovent en 
Xile. Guanyadora dels Fons de 
Cultura 2016 en Xile.

Audio-visual producer, director 
of Ojo de Pescado International 
Festival, the only youth-oriented 
film festival in Chile. Winner of 
the Culture Funds 2016 in Chile.

ANTONIO BARRERO
Catalunya 

Docent, cinèfil i activista cultural 
des de fa més de 35 anys. És 
responsable d’una productora 
de vídeo amb la que realitza 
documentals i curtmetratges 
vinculats a la docència. Dirigeix 
el FIC-CAT, el Festival Interna-
cional de Cinema en Català de 
Roda de Berà, l’únic festival de 
cinema dels Països Catalans que 
promociona, publicita, projecta i 
premia les produccions audiovi-
suals actuals rodades en llengua 
catalana, valenciana o aranesa. 

Teacher, filmmaker and cultural activist for more than 35 years. 
He is responsible for a video production company with whom he 
has produced documentaries and short films related to teaching. 
Director of FIC-CAT, the International Film Festival of Roda de 
Berà, the only festival of cinema in the Catalan Countries that 
promotes, announces, promotes and rewards current audiovis-
ual productions shot in Catalan, Valencian or Aranese language.

CARLOS GURPEGUI
Aragó

Periodista amb més de treinta 
anys d’experiència com edu-
comunicador, gestor cultural i 
responsable de gabinets de co-
municació. Expert en el disseny 
d’estratègies de comunicació 
audiovisual i alfabetització e 
innovació digital. 

Membre associat de la Academia de les Arts i les Ciències Cine-
matogràfiques d’Espanya. 

Journalist with more than thirty years of experience as educo-
municator, cultural manager and responsible for communica-
tion offices. Expert in the design of audiovisual communication 
strategies and digital literacy and innovation.

Associate member of the Academy of Arts and Cinematographic 
Sciences of Spain.

CLAUDIA LANDSBERGER
Holanda - Holland

Directora General de EYE Inter-
nacional a l’Institut de Cinema 
Holandès durant dues dècades, 
socia executiva de BaseWorxFor 
Cinema. Cofundadora de l’Euro-
pean Film Promotion, ha partici-
pat en el comitè de Selecció de 
la Berlinale i el Fons de Cinema 
d’Hamburg i és membre de l’Acadèmia de Cinema Europeu.

Managing Director of EYE International at the Dutch Film Insti-
tute for two decades, BaseWorxFor Film as Executive Partner. 
Co-founder of European Film Promotion, served for many years 
on the selection committee of the Berlinale and the Hamburg 
Film Fund and is a member of the European Film Academy.

CHUN-HANG WANG
Taiwan 

Doctor en aprenentatge digital 
(doctorat a la Universitat Naci-
onal de Tainan). Professor de la 
Universitat de Kang Ning. Presi-
dent del Festival Internacional 
de Cinema AnimedU de Taiwan 
per a nens i joves. Director 
de l’Escola Primària Yuwun, i 
vicepresident de l’Associació 
de Desenvolupament Cultural 
Audiovisual de Tainan

Doctor of digital learning(received PhD in National University 
of Tainan).Lecturer in University of Kang Ning. Chairman of 
AnimEDU Taiwan International Film Festival for Kids and Youth. 
Director in Yuwun Elementary School, and also Vice Chairman of 
Tainan Audio-visual Cultural Development Association

DESPOINA LAMPADA
Grècia – Greece

Coordinadora de l’equip d’im-
plementació del projecte Fest of 
Fests, una xarxa sobre literatura 
infantil i alfabetització mediàtica 
llançada per la Fundació Micha-
el Cacoyannis a Atenes. És 
doctora d’Història de l’Art en el 
Laboratori d’Història de l’Art de 
la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes. Actualment coŀlabora 
amb TIME Heritage, un equip de consultors de gestió cultural, 
per al disseny i implementació de projectes sobre patrimoni 
cultural i formació.

Coordinator of the implementation team for the project Fest of 
Fests, a network on children film and media literacy launched by 
the Athens-based Michael Cacoyannis Foundation. She is an Art 
History PhD candidate at the General History of Art Lab of the 
National Technical University of Athens. Beside the Fest of Fests, 
she currently cooperates with TIME Heritage, a cultural manage-
ment consultants team, for the design and implementation of 
projects on cultural heritage and training. 

LLISTAT DE JURATS MICE SECCIÓ OFICIAL 2018

41

jurats

FLOOR VAN 
SPAENDONCK
Holanda - Holland

CEO de Cinekid, el festival 
més gran del món del cinema 
infantil, televisió i nous mitjans. 
Experta en el camp de la cultu-
ra digital i visual. Membre del 
premi de llibres infantils millor 
filmats al Frankfurter Buchmes-
se, assessora de desenvolupa-
ment de talent i projectes digitals del fons holandès de literatura 
i presidenta de la fundació F.A.S.T.

CEO of Cinekid, world’s largest Children festival for Film, Tele-
vision and New Media. Expert in the field of digital and visual 
culture. She is member of the jury of best filmed Children’s book 
award at the Frankfurter Buchmesse, advisor of talent devel-
opment and digital projects of the Dutch fund for literature and 
chair of the F.A.S.T foundation.

HELEN WARD
Anglaterra - England

Managing director of Jack Drum 
Arts, a community interest 
company that works mainly wit-
hin the performing and media 
arts. Developer of a project for 
young artists and filmmakers 
called Kids for Kids UK. 

Directora gerent de Jack Drum 
Arts, una companyia d’interès comunitari que treballa principal-
ment en les arts escèniques i de performance. Creadora d’un 
projecte per a joves artistes i cineastes anomenats Kids for Kids 
UK.

JORDI FOLCK
Catalunya

Personatge polifacètic i molt 
creatiu, autor, periodista, 
publicista, fotògraf i actor. 
L’any 2003 l’Ambaixada de la 
República Txeca finança la seva 
primera exposició fotografico-
literària intitulada Praga, tota 
la bellesa del món.És professor 
de publicitat a l’Escola Superior 
de Relacions Públiques de Bar-
celona i responsable de més 
d’una quinzena de llibres per a 
infants i joves. 

A versatile and very creative character, author, journalist, publi-
cist, photographer and actor. In 2003, the Embassy of the Czech 
Republic financed its first photo-literary exhibition entitled Praga, 
the beauty of the world. He is an advertising professor at the 
Higher School of Public Relations of Barcelona and responsible 
for more than fifteen books for children and young people.

JAROSLAVA HYNŠTOVÁ
República Txeca -Czech 
Republic

Programadora de cinema, 
dramaturgista al Festival 
Internacional de Cinema per 
a Infants i Joves de Zlín des 
de 2005. Durant el Camp de 
Festivals d’Estiu organitzat pel 
Festival de Cinema Zlín, treballa 
com a instructora de doblatge i 
director de notícies televisives 
realitzades per nens. Guionista i 
directora de més de 10 obres.

Film programmer, dramaturgist at the International Film Festival 
for Children and Youth in Zlín since 2005. During the Summer 
Festival Camp organized by Zlín Film Festival she works as a 
dubbing instructor and director of TV news made by children. 
Screenwriter and director of more than 10 plays.

JAVIER NAVARRO
València

Guionista, director i productor 
de cinema de València. El 2009 
va viatjar a Madrid i va estudiar 
direcció de cinema i guió en 
ACE (Agència de Curtmetrat-
ges Espanyols). Ha dirigit el 
curtmetratge “Acabe de tindre 
un somni”, que ha guanyat més 
de 200 premis, la majoria d’ells 
internacionals. El curt ha estat projectat en més de 700 festivals 
de cinema arreu del món.

Screenwriter, director and film producer from Valencia. In 2009, 
he travelled to Madrid and studied film directing and screen-
writing at ACE (Spanish Short Film Agency). He directed the 
short film “I’ve just had a dream”, which has won more than 200 
awards, most of them are internationals and the short has been 
projected at over 700 film festivals worldwide.

JACQUELINE COSGROVE
Austràlia - Australia

Director executiu i director de 
seguretat infantil, va fundar The 
Bardic Studio el 2011. La seva 
experiència com a escriptor, 
director i editor la fa capaç de 
dissenyar oportunitats relle-
vants de la indústria per a 
cineastes infantils. 

Executive Director and Child Safety Officer, she founded The 
Bardic Studio in 2011. Her experience as a writer, director and 
editor makes her able to design industry relevant opportunities 
for child filmmakers. 
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JITENDRA MISHRA
India

És un dels pocs productors i 
promotors de cinema indi que 
han pogut crear un punt de 
referència en el “Mètode alter-
natiu de producció, distribució 
i promoció cinematogràfica” a 
nivell internacional. Ja ha estat 
associat a la producció, distri-
bució i promoció de més de 100 
peŀlícules en totes les categories. També va dissenyar i gestionar 
“SIFFCY” (Smile Int’l FF per a nens i joves) per Smile Foundation, 
una organització líder en desenvolupament a l’Índia. Ha estat 
membre de la Xarxa de Productors de Cannes durant els últims 
anys i ha estat seleccionat com a jurat en nombrosos festivals i 
fòrums internacionals de cinema.

He is one of the few Indian film producers and promoters who 
have been able to create a benchmark in ‘Alternative method of 
Film Production, Distribution and Promotion’ at international lev-
el. He has already been associated with the production, distribu-
tion and promotion of more than 100 films in all categories. Also 
he designed and manages ‘SIFFCY’ (Smile Int’l FF for Children & 
Youth) for Smile Foundation, a leading development organization 
in India. He has been a member of Cannes Producers Network 
for last many years and selected as Jury to many leading interna-
tional film festivals and forums.

MOHSEN 
CHINIFOROUSHAN
Iran

Va ser director general i gerent 
de Kanoon (Institut per al 
Desenvolupament Intelectual 
de nens i adults joves) durant 
18 anys i va romandre com 
membre del consell fins al 
2012. Entre altres coses va ser 
el fundador i director de Roshd 
Journals (1981), Fundador de 
Madresseh Publishing Center 
(1987) i editor de sis revistes 
“Roshd” especialment dissenyades per als estudiants i profes-
sors iranians. Ha estat membre de CIFEJ durant uns 18 anys. A 
més ha estat vicepresident de CIFEJ (Centre Internacional de 
Cinema per a Infants i Joves) (2007-2009), membre de la Junta i 
secretari general del CIFEJ des de 2009.

He was the General and Managing Director of Kanoon (Insti-
tute for the Intellectual Development of Children and Young 
Adults) for 18 years and remained a member of the board till 
2012. Amongst other things he was the Founder and Manager of 
Roshd Journals (1981), Founder of Madresseh Publishing Center 
(1987), and publisher of six “Roshd” Journals especially designed 
for the Iranian students and teachers. He has been member of 
CIFEJ for about 18 years. Besides he has been the Vice-president 
of CIFEJ (Int’l Center of Film for Children and Young People) 
(2007-2009) and a member of the Board and the CIFEJ Secre-
tary General since GA 2009.

KIM SANG-HWA
Corea del Sud – South Korea

Director de Biky; el Festival 
Internacional de Cinema de 
Busan, un festival d’imatge-cul-
tura no competitiu dirigit al 
jovent de totes les edats que 
puga unir-se i empatitzar amb 
els altres. Biky pretén descobrir 
peŀlícules de nens dotats o 
joves directors i desenvolupar 
nous continguts en els àmbits 
rellevants.

Director of Biky; Busan International Kids’ Film Festival, a 
non-competitive image-cultural festival for the children of all 
ages which they can join and empathize with others. Biky aims to 
discover films by gifted children or young directors and develop 
new contents in the relevant fields.

LISET COTERA
Mèxic - Mexico

Fundadora i directora de La 
Matatena, Asociación de Cine 
para Niñas y Niños, A.C, que 
comta amb una trajectoria de 
més de 23 anys en materia de 
cinema realitzat per xiquets i 
xiquetes. Aquesta associació 
ha creat públic desde curtes 
edats gràcies a la seva oferta 
cinematogràfica de qualitat a través del Festival Internacional de 
Cine para Niños (...y no tan Niños).

Founder and director of La Matatena, Association for Children’s 
Cinema, A.C, who has a history of more than 23 years in the 
field of cinema made for children. This association has created a 
young audience thanks to its cinematic quality offer through the 
International Film Festival for Children (... and not so Children).

PENNY SYLVANIA PUTRI 
TJONDRONEGORO
Indonèsia – Indonesia 

Mestra a l’Institut Indonesi de les 
Arts a Surakarta. També treballa 
activament al Kineforum-Jakar-
ta i al Consell de les Arts de 
Jakarta, casa d’art del cinema, 
com a coordinadora. Ha treballat 
per festivals i tallers de cinema 
com el Festival Internacional de 
Cinema de Jakarta, Digital Cinema, Think-Llei-Change: The Docu-
mentary Body Shop i el Festival de Cinema Coreà d’Indonèsia.

Teacher at the Indonesian Institute of Arts in Surakarta. She also 
works actively at Kineforum-Jakarta and at the Arts Council of 
Jakarta, home of cinema art, as a coordinator. She has worked 
for festivals and film workshops such as the Jakarta International 
Film Festival, Digital Cinema, Think-Law-Change: The Documen-
tary Body Shop and the Indonesian Korean Film Festival.
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PAOLO BENEVENTI
Itàlia – Italy

De 1981 a 1985 en el grup 
d’animació i comunicació visual 
L’alfabet de Brescia, continuà 
com a autònom, aprofundint 
amb el jovent els discursos 
que parteixen de la rica esfera 
de l’animació teatral, d’una 
forma expressiva, cognitiva 
i ensenyant, desenvolupant 
experiències de trobada amb llibres, l’entorn natural i humà, els 
mitjans tecnològics de comunicació i la xarxa. En coŀlaboració 
amb escoles, biblioteques i agències que treballen a la zona, ha 
produït nombrosos productes relacionats amb les característi-
ques autènticament multimèdia de les experiències d’animació.

From 1981 to 1985 in the animation and visual communica-
tion group The Brescia alphabet, he continued as a freelancer, 
deepening with the youth the speeches that emerge from the 
rich sphere of theatrical animation, in an expressive, cognitive 
and teaching, developing experiences of encounter with books, 
the natural and human environment, the technological means of 
communication and the network. In collaboration with schools, 
libraries and agencies that work in the area, he has produced nu-
merous products related to the authentically multimedia features 
of the animation experiences.

VASSILIS C 
KARAMITSANIS
Grècia - Greece

Llicenciat en Dret per la Uni-
versitat Aristòtil de Salònica, va 
cursar estudis de postgrau a 
les Universitats de Rotterdam, 
Hamburg i Aix-Marseille III. Ha 
estat assessor del ministre grec 
de Desenvolupament durant el 
període 2012-2014 i assessor 
especial del ministre grec de Salut durant el període 2003-2004. 
És president d’ASIFA HELLAS - Hellenic Animation Association 
i Animasyros International Animation Festival + Àgora. Recent-
ment ha estat elegit membre del Consell d’Administració de 
CIFEJ.

Holding a degree in Law from the Aristotle University of Thes-
saloniki, he completed post-graduate studies in the Universi-
ties of Rotterdam, Hamburg and Aix-Marseille III. A lisenced 
attorney-at-Law by the Athens Bar Association since 2002, he 
has served as Counsel to the Greek Minister for Development 
during 2012-2014 and as a special advisor to the Greek Minister 
for Health during 2003-2004. He’s president to ASIFA HELLAS 
- Hellenic Animation Association and Animasyros International 
Animation Festival + Agora. He was recently elected member of 
Board of Directors of CIFEJ. 

RENATE HOLLUBECK
Àustria - Austria

És des de 2001 directora dels 
Media Literacy Award (MLA) en 
Viena- Festival d’audiovisuals 
per a estudiants i dona suport 
als professors d’educació audi-
ovisual.Va estudiar periodisme 
i estudis de teatre a Salzburg 
i Viena a més de Tecnologia 
Educativa a la Universitat del 
Danubi Krems. És membre del Grup d’Experts de la UE per l’alfa-
betització mediàtica.

Renate Holubek is since 2001 the director of the media literacy 
award (mla) - international media competition for students and 
support teachers in media education. She studied journalism 
and theater studies in Salzburg and Vienna and Educational 
Technology at the Danube University Krems. She is a member of 
the EU Expert Group for Media Literacy.

RICARD HUERTA
València

Professor d’educació artística 
a la Universitat de València. 
Investigador de l’Institut Univer-
sitari de Creativitat i Innova-
cions Educatives. Director de 
EARI Educació Artística Revista 
d’Investigació, codirigeix   al 
costat de Roman de la Calle el 
postgrau Educació Artística i 
Gestió de Museus. Professor del Departament de Didàctica de 
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magis-
teri. És membre fundador i coordinador del Grup Creari de recer-
ca en pedagogies culturals. 

Professor of Art Education at the University of Valencia. Re-
searcher at the Institute for Educational Innovations and Creativi-
ty. EARI Director of Arts Education Research Journal, co-directed 
with Roman de la Calle the master Art Education Management 
and Museums. Professor of the Department of Teaching Musical, 
Plastic and Corporal Expression Faculty of Education. Founding 
member and coordinator of the research Grup Creari cultural 
pedagogies. 

ROWENA MARTÍNEZ 
TUZCUOGLU
Filipines, Turquia – Philipin-
nes, Turkey

Especialista en educació 
d’Arts Cinematogràfiques que 
treballa en cinema per xiquets 
i xiquetes per més de tres 
dècades organitzant esde-
veniments de cinema i altres 
activitats relacionades. Com a 
artista multi-guardonada, ha 
estat convidada per assistir com 
a jurat o donar conferències 
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en diversos esdeveniments internacionals com ara festivals de 
cinema i congresos. Fundadora i actual presidenta de l’Associa-
ció dels Joves de Cinema i Art que executa el Festival de Cinema 
Universal Infantil anualment a Turquia.

Cinematic Arts Education Specialist whose work in Children’s 
Cinema spans more than three decades of organizing film events 
for children and other related activities. A multi awarded artist, 
she has been invited to sit as jury or deliver lectures in various 
international events such as film festivals and conferences. 
Founder and current chairperson of the Children’s Film and Art 
association which runs the annual Universal Kids Film Festival in 
Turkey.

VOLODYMYR DYAGILEV
Ucraïna – Ukraine

Director executiu del Festival In-
ternacional de Televisió per a la 
Infància «Dytiatko».Membre de 
la Junta Directiva de la CIFEJ. 
Membre de la Unió Nacional de 
Periodistes d’Ucraïna, mem-
bre de l’Euràsia Acadèmia de 
Televisió i Ràdio. President del 
Coŀlegi de Cinema de Kharkiv 
Arts «Dytiatko»

Executive director of the Inter-
national Children’s Television 
Festival «Dytiatko». Member of the Board of CIFEJ. Member of 
the National Union of Journalists of Ukraine, Member of Eurasian 
Academy of Television and Radio, the Head of the Kharkiv Asso-
ciation of Children’s Screen Arts «Dytiatko».

VERÓNICA PASTORINO
Argentina

Pertany al Professorat Superior 
en arts visuals, pràctica docent 
i residència III en la Universi-
tat de Còrdoba. Ademés es la 
Coordinadora de Festicortos, 
una mostra de produccions 
audiovisuals realitzades per 
xiquets, xiquetes i joves en ám-
bits educatius de nivell primari, 
secundari i especial, que es projecta des de 2008, anualment en 
la ciutat de Córdoba.

Belongs to the Superior Faculty in visual arts, teaching practice 
and residence III at the University of Córdoba. In addition, the 
Coordinator of Festicortos, a sample of audiovisual productions 
made by children, children and young people in primary, sec-
ondary and special educational fields, which is being screened 
since 2008, annually in the city of Córdoba.

PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER 
DETERMINAR
Professor of the Jaume I University undecided.

EDEM Escuela de Empresarios mantiene de 
cara al Curso 2018-2019 un marcado espíritu em-
presarial en sus dos grados universitarios: el Gra-
do en Ingeniería y Gestión Empresarial, adscri-
to a la Universitat Politècnica de València, y el 
Grado en ADE para Emprendedores, adscrito a 
la Universitat de València. Dos titulaciones con-
solidadas y diferenciales que se han situado como 
un referente en la oferta universitaria de la ciudad.

El Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial, 
primera titulación de España en su ámbito,  for-
ma a ingenieros con conocimientos de empresa, 
un per l altamente demandado en el mercado de 
trabajo actual. El alumno adquiere en el grado una 
sólida base en ciencias básicas y un entendimiento 
profundo de materias tecnológicas, así como de la 
empresa y su gestión. 

Por su parte, el Grado en ADE para Emprendedo-
res es un proyecto donde los estudiantes “apren-
den a emprender” y que ya es la opción de garantía 
para aquellos que quieran labrarse su propio futu-
ro. En la actualidad, el índice de empleabilidad de 
los egresados de las dos primeras promociones del 
grado es alto: el 81% de ellos está trabajando en su 
propio proyecto emprendedor o por cuenta ajena. 

Ambos grados tienen características muy poco 
comunes. como es su claustro de profesores, 
compuesto por empresarios, directivos, ingenie-
ros, profesionales y doctores. Todos ellos compar-
ten la losofía de EDE  por aplicar un enfoque 
práctico, un alto rigor, y una gran proximidad a 
la realidad empresarial. Entre ellos, se hallan, por 
ejemplo, el presidente de Iberia Express, Fernando 
Candela, o el presidente de ercadona, uan oig. 

EDEM, formación universitaria 
con espíritu empresarial

Los estudiantes reciben el 50% de las clases en 
inglés y un altísimo porcentaje de ellos realiza 
intercambios internacionales en universidades 
europeas, americanas o asiáticas. Los dos grados 
incluyen prácticas en empresa durante dos meses 
todos los años para que el alumno tome contacto 
con la realidad profesional. 

Ambas titulaciones ofrecen un diploma de ha-
bilidades directivas complementario. ediante 
talleres se trabajan competencias como la comu-
nicación, el liderazgo, la inteligencia emocional o 
el trabajo el equipo, un valor añadido de cara al 
futuro profesional de los alumnos. Igualmente, se 
trabaja la formación en valores como la humildad, 

la pasión o esfuerzo. En su apuesta por invertir en 
talento, EDE  dispone de un amplio sistema de 
becas y de nanciación. Actualmente 1 de cada 
3 alumnos recibe algún tipo de ayuda económica.

Programa Campus

Por último, los alumnos pueden optar a arrancar 
su idea emprendedora en Campus, programa que 
ofrece la aceleradora Lanzadera exclusivamente 
a los estudiantes de EDE  con el objetivo de ayu-
darles a transformarse en empresarios. EDE  y 
Lanzadera coinciden en Marina de Empresas, en 
la arina de al ncia, donde, junto al vehículo de 
inversión Angels, forman uno de los principales 
ecosistemas emprendedores del editerráneo.
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Ilenia Cotardo

Dos colibrís germans han de 
trobar la manera de resoltre 
el seu “gran” problema: volar 
amb altres ocells.

Two sibling hummingbirds 
have to build different inven-
tions in order to solve their 
“big” problem: to take flight 
with other birds. 

Triet Le

Botzinàs és una animació 
satírica sobre l’ús abusiu de la 
botzina o clàxon en Viet Nam. 
La peŀlicula mostra a con-
ductors i motoristes utilizant 
les seves veus per botzinar-se 
mentre van passant i les 
humorístiques consequències 
que se’n deriven.

Còi (Honk) is a satirical ani-
mation about abusive honking 
in Viet Nam. The film depicts 
motorists and drivers using 
their voices to honk to run 
pass each other and the hu-
morous consequences which 
follow.

Darío Pérez

Chema és un arquitecte 
espanyol expatriat que viu en 
Àmsterdam. Allí s’ha construit 
una nova vida com a fabricant 
de joguines de corda. Crea 
xicotetes obres d’art a partir 
d’objectes reciclats.

Chema is an expat archi-
tect from Spain who lives in 
Amsterdam. He has built up 
a new life there as a wind-up 
toy maker. He creates small 
pieces of art from recycle 
items.

Rafael Sommerhalder

Un espantaocells, una tem-
pesta, una cama trencada. El 
so ressonant d’una petxina 
marina. Marxant per sempre.

A scarecrow, a storm, a bro-
ken leg. The resonant sound 
of a sea shell. Leaving forever.

Cenk Koksal

Una xiqueta està jugant a les 
casetes tota sola. Prepara el 
menjar amb joguines i para 
taula. Llavors un xiquet entra 
i ella el rep amb alegria. Però 
les coses es tornen fosques a 
mesura que juguen…

A little girl is playing house by 
herself. She makes food out of 
toys and sets the table. Then 
a little boy comes in, and she 
greets him with joy. But things 
are getting darker while they 
pretending.

SECCIÓ ANIMACIÓ
LLIMONA & FLOR DE SAÜC
LEMON & ELDERFLOWER • LIMÓN & FLOR DE SAÚCO
Regnet Unit United Kingdom

BOTZINÀS
HONK • BOCINAZO
Vietnam, Dinamarca Viet Nam, Denmark

RETRAT D’UN CREADOR DE JOGUINES DE CORDA
PORTRAIT OF A WIND UP MAKER
Holanda, Espanya Netherlands, Spain

ADÉU BALTASSAR
AU REVOIR BALTHAZAR • ADIÓS BALTASAR
Suïssa Switzerland

JUGANT A LES CASETES
PLAYING HOUSE • JUGANDO A LAS CASITAS
Turquia Turkey

2:41 9:36

2:56

4:00 3:20

Alberto Rey García

Ahmad, un innocent xiquet 
sirià viatja amb el seu pare (i 
un centenar més de refugi-
ats) amb un vaixell de vela a 
Europa. Veu trencats els seus 
somnis d’arribar a la terra 
promesa després de l’enfon-
sament del bot salvavides...

Ahmad, an innocent Syrian 
child travels with his father 
(and a hundred more refugees) 
on a dinghy to Europe. He sees 
his dreams of getting to the 
promised land broken after the 
sinking of the dinghy...

VERGONYA
SHAME • VERGUENZA
Espanya Spain

6:23
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Mercedes Marro

És una nit estrellada quan 
Oscar veu des de la seva 
finestra… un peixet de colors 
saltant sobre un bassal brut! 
Oscar ajudarà al peixet a tra-
vés d’una rampant aventura 
en pijama amb la falta d’aigua 
com a teló de fons.

It’s a starry night when Oscar 
sees from his window... a little 
goldfish jumping on a dirty 
puddle! Oscar will help the 
goldfish through a rampant 
adventure with the lack of 
water as a backdrop.

Joan Zhonga

Els diferents colors de pell de 
les criatures multicolors causen 
el colapse gradual de la seva 
convivència pacífica sota el pes 
de la discriminació i gelosía – 
malgrat que de lluny les seves 
similaritats pesen més que les 
seves diferències. La supervi-
vència, el xoc i la simbiosi es 
troben al costat de l’altre.

The different skin colours of 
the multicoloured creatures 
cause their peaceful coex-
istence to gradually collapse 
under the weight of discrimi-
nation and jealousy – despite 
the fact that their similarities 
far outweigh their differences. 
Survival, clash and symbiosis 
go side by side.

Ana Cigon

Un gat entra en l’Oficina del 
Ministeri d’Afers Gatuns i 
demana el seu passaport. Tot 
va molt bé fins que el gat i la 
gata empleats exigeixen saber 
el sexe del gat.

A cat walks into the Office of 
the Ministry for Cat Affairs 
and requests for a passport. 
All goes pretty well until the 
female and male cat clerks 
demand to know the cat’s sex.

Tatiana Moshkova

Coneix a Coco, el petit cocodril 
mascle que s’amaga de les 
tempestes de neu, explora 
mons submarins i fins i tot es 
transforma en Godzilla – i tot 
dins del seu pis!

Meet Coco, a little boy croco-
dile who hides from blizzards, 
explores underwater worlds 
and even turns into Godzilla – 
and all inside one flat!

EL CAMÍ DE L’AIGUA PER A UN PEIX
WATER PATH FOR A FISH • CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ
Colombia, Espanya Colombia, Spain

ETNOFÒBIA
ETHOPHOBIA • ETNOFOBIA
Grècia, Albània Greece, Albania

ESSÈNCIA REBEL
REBELLIOUS ESSENCE • ESENCIA REBELDE
Eslovènia Slovenia

EL DIA DE COCO
COCO’S DAY • EL DÍA DE COCO
Rússia Russian Federation

7:00

4:204:59

14:20

Britt Raes

Catherine estima les masco-
tes! Però sobretot, li encanta 
el seu gat. A mesura que creix, 
no pot connectar amb altres 
persones. El seu gat és la seva 
vida... alguna vegada trobarà 
l’amistat o l’amor?

Catherine loves pets! But most 
of all, she loves her cat. As she 
grows up, she can not connect 
with other people. Her cat 
is her life... will she ever find 
friendship, or love?

CATHERINE
Bèlgica Belgium

11:51

Katalin Egely

Al llarg de la Història, la gent 
sempre ha estat buscant el lloc 
perfecte. Aquest curtmetratge, 
basat en la mitologia Guaraní 
(Terra sense maldat), mostra un 
altre punt de vista sobre el Para-
dís: i si el Paradís real està dins 
nostre i es troba en l’harmonia i 
la unitat de tot ésser viu?

Through History, people have 
always been searching for a 
perfect place. This shortfilm, 
based on Guaraní mythology 
(Tierra sin mal), offers another 
point of view about paradise: 
what if real Paradise is inside 
us and lies in the harmony 
and unity of everything alive?

TERRA SENSE MAL
LAND WITHOUT EVIL • TIERRA SIN MALDAD
Hongria Hungary

3:50
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Anna Gentilini

Verni s’esforça per ser més 
que un cuc. Ell vol ser una 
papallona. Incapaç de fer com 
les orugues i transformar-se, 
es pren l’assumpte per la seva 
mà.

Verni strives for more than 
just being a worm. He wants 
to be a butterfly. Unable to 
make like a caterpillar and 
transform, he takes matters 
into his own hands.

Sinem Sakaoglu

Tarek és un xiquet de sis anys. 
És d’Aleppo. Ademés és un 
superheroi. Al menys en casa 
solia ser-ho. Ara sembla que 
ha perdut tots els seus super-
poders. Just abans de la seva 
major missió secreta. 

Tarek is a 6-year-old boy. He 
is from Aleppo. He is also a 
superhero. At least back home 
he used to be. Now in a new 
place, he seems to have lost 
his super powers. Just before 
his biggest secret mission.

Dina Velikovskaya

Aquesta història tracta sobre 
una mare que ha donat tant 
que sembla que no li queda 
res... però la vida li obre noves 
oportunitats.

This story is about a mother 
who has given so much that 
it looks like she has nothing 
left... but the life opens up the 
new opportunities.

Henning M. Lederer, Robert 
S. Hanson

Afanya’t, Judith!

Hurry up, Judith!

EL CUQUET SORPRENENT
THE AMAZING LITTLE WORM • EL ASOMBROSO PEQUEÑO GUSANO 
Àustria Austria

EL DO
HADIA (THE GIFT) • EL DON
Alemanya Turquia Gemany Turkey

SOBRE UNA MARE
ABOUT A MOTHER • ACERCA DE UNA MADRE
Rússia Russian Federation

JUDITH
Alemanya Germany

6:07 8:00

3:31 1:00

Christoph Englert

Per a l’ocellet Peep, un Avió 
de Paper agafa vida després 
d’un aterratge accidentat. Els 
companys poc probables es 
dirigeixen a l’aventura i el nos-
tre petit ocell obté la primera 
lliçó de vol de Avió de Paper. 
Però la seva nova amistat és 
aviat provada pel comporta-
ment entremaliat de Peep.

For little bird Peep, a crash 
landed paper plane comes to 
life. The unlikely buddies head 
out for adventure and our little 
bird gets his first flight lesson 
from Paperplane. But their 
new friendship is soon tested 
by Peep’s naughty behaviour.

PEEP I L’AVIÓ DE PAPER
PEEP AND THE PAPER PLANE • PEEP Y EL AVIÓN DE PAPEL
Alemanya Germany

11:38
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Joaquin Braga

Aquesta és la història de dos 
fanals sota la llum de la lluna 
amb el so del tango. Els carrers 
de “El caminito” de Buenos 
Aires es converteixen en el 
paisatge místic on alguns com-
panys interpretaran “Fuga i Mis-
terio”, una de les obres mestres 
de Piazzolla, i donaran vida a la 
màgia i la passió del tango.

This is the story of two post 
lights dancing under the 
moonlight by the beautiful 
sound of tango. The streets of 
“El caminito” in Buenos Aires 
become the mystic scenery 
where some fellows will per-
form one of Piazzolla’s mas-
terpieces “Fuga y Misterio” 
and will bring to life the magic 
and passion of tango.

TANGUITO ARGENTÍ
ARGENTINIAN LITTLE TANGO • TANGUITO ARGENTINO
Argentina Argentina

8:00

Hermes Mangialardo

El mar pot ser el final del vi-
atge de l’ós de peluix a través 
de la guerra, pors però també 
esperançes i un nou comen-
çament.

The sea can be the end of the 
journey of teddy bear through 
war, fears but also hopes and 
a new beginning.

L’OSSET DE PELUIX
TEDDY BEAR • EL OSITO DE PELUCHE
Itàlia Italy

1:37Maïté Schmitt

Per tal de protegir els seus lli-
bres, Albert, el nou biblioteca-
ri, posa de costat els prejudicis 
i fer—se amic d’un ratpenat.

To protect his books, Albert, 
the young librarian, must put 
his prejudice aside and make 
friends with a bat.

A PRIORI
A PRIORI • A PRIORI
Alemanya Germany

5:40

Emilio Martí López

Mohamad, 12, va haver 
d’abandonar la seva casa en 
Siria per fugir de la guerra. 
Quan va arribar a Grècia hau-
ria d’haver-se convertit en un 
refugiat, però l’anomenat refu-
gi, per un any, va ser el camp 
de Tesalònica amb una lona 
com a sostre. Ell va participar 
en el taller d’animació del que 
va néixer aquesta peŀlícula.

Mohamad, 12, had to leave 
his house in Syria to escape 
the war. When he arrived in 
Greece he should become 
a refugee, but his so-called 
refuge for a year has been the 
field of Thessalonika with a 
tarp as a roof. He participated 
in the animation workshop 
from which this film comes out.

HOLA
MARHABA - HELLO • HOLA
Espanya, Grècia Spain, Greece

9:30
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David Lara

Com de costum Sonia pren un 
café mentre espera a la seva 
filla Paula, però avui una visita 
inesperada trencarà la seva 
vida diària. 

As usual Sonia is having 
coffee while waiting for her 
daughter Paula, but today an 
unexpected visit will broke her 
everyday life. 

Ali Erfan Farhadi

Alguns xiquets i xiquetes de 
5 a 10 anys juguen en un car-
reró. Sina, de 10 anys, utilitza 
una caixa com a càmera i...

Some boys and girls of 5 to 10 
years of age are playing in an 
alley. Sina, who is ten, has a 
box in his hands using it as a 
camera and…

Justin & Kristin Schaack

El temps de jugar es conver-
teix en una entremaliadura 
quan una xiqueta descobreix 
unes nines de drap en un 
antic cofre. Per a les con-
traparts reals de les nines, 
l’autocontrol està fora de les 
seves mans.

Playtime turns into uncon-
trolled shenanigans when a 
young girl discovers rag dolls 
in an antique chest. For the 
dolls’ very real counterparts, 
self-control is out of their 
hands.

Shingo Usami

Kenji prepara boletes d’arròs 
japoneses per al seu fill mig 
australià. Finalment, aquestes 
boletes d’arròs enfortiràn el 
seu llaç i l’ajudaràn a superar 
la pèrdua d’un ésser estimat. 

Kenji makes Japanese rice-
balls for his half-Australian 
son. Eventually, those riceballs 
strengthen their bond and 
help them overcome the pain 
of losing their loved one.

Layal Akiki

Celine té 5 anys, la seva com-
panyia és un conillet de joguet 
i ambdós porten ulleres. Avui 
Celine es muda amb els seus 
pares a una nova ciutat. No 
obstant, quan ella i el seu co-
nillet perden les seves ulleres, 
es sent aclaparada i aterrida 
per la sorollosa ciutat. 

Celine is 5 years old, her com-
panion is a small toy bunny 
and they both wear glasses. 
Today Celine is moving with 
her parents to a new city. 
However, when she and her 
bunny both lose their glasses, 
she is overwhelmed and terri-
fied by the noisy city. 

ALLÒ QUOTIDIÀ
THE USUAL • LO COTIDIANO
Espanya Spain

SR. DIRECTOR
MR DIRECTOR
Iran

NINES DE DRAP
RAG DOLLS • MUÑECAS DE TRAPO
EUA USA

BOLETES D’ARRÒS
RICEBALLS • BOLAS DE ARROZ
Austràlia Australia

A TRAVÉS DE LES ULLERES ROSADES
THROUGH PINK GLASSES • A TRAVÉS DE LOS VIDRIOS ROSADOS
Líban Lebanon

10:15

2:20

4:12

10:20

12:00

SECCIÓ FICCIÓ

Pablo Arreba

Per què escaparies de la teva 
propia casa?

Why would you escape from 
your own home?

ESTEBAN TORRES
Espanya Spain

3:13
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Lungelo Kuzwayo

Quan Mbali, una encantadora 
i meravellosa xiqueta sud afri-
cana de 7 anys, desafia la nor-
ma fent un nou amic comença 
un viatge transformador. 

When Mbali, a charming and 
adventurous 7 year-old South 
African, defies the norm by 
making a new friend; she 
sparks a journey of transfor-
mation.

Gaia Bonsignore, Roberto 
D’Ippolito

Stella aprèn els perills d’ater-
rar en el món real, després 
que la seva missió a l’espai és 
directament dirigida pel seu 
propi creixement i seguretat.

Stella learns the perils of land-
ing on the real world, after her 
mission in space is misdirect-
ed for her own growth and 
safety.

F rat nar

Zozan és una jove a la qual 
els seus pares no van enviar 
a l’escola. El seu germà Adem 
acaba de començar a estudiar 
a l’escola primària. Una nit, 
Zozan somia que el seu germà 
cau d’un arbre. 

Zozan is a little girl who was 
not sent to school by her 
parents. Her brother Adem 
just started to study in primary 
school. One night, Zozan 
dreams that her brother falls 
down from a tree. 

Gustavo Teixeira

Dudu ja ha escollit la seva fu-
tura professió, però ara s’en-
frontarà a la por a convertir-se 
en un metge de monstres. 

Dudu has already chosen his 
future profession, now will 
have to face his fears to be-
come a doctor of monsters.

Kaveh Jahed

En una tenda de campanya 
d’un camp de refugiats, un 
pare de familia protesta sobre 
el problema del menjar.

In a tent of refugee camp, man 
of the family protests to the 
problem that happened for 
their food’s share.

SABUWONA
Sud-Àfrica, EUA South Africa, USA

STELLA 1
Itàlia Italy

UNIFORME
UNIFORM
Turquia Turkey

DOCTOR DE MONSTRES
DOCTOR OF MONSTER • DOCTOR DE MONSTRUOS
Brasil Brazil

UNA QUOTA DE PARTICIPACIÓ
A SHARE OF SHARE • UNA CUOTA DE LA PARTICIPACIÓN
Iran

10:18 11:00

15:00

13:00

1:30

Johnson Cheng

Quan una xiqueta de 12 anys 
es prepara per a la seva últi-
ma prova per l’Equip Olímpic 
Xinés, d’aixecament de peses, 
tradicionalment masculí, fa 
una connexió inverosímil amb 
el terratinent del gimnàs.

As a 12-year-old girl prepares 
for her final test trying out 
for the traditionally all-boys 
Chinese youth Olympic 
weightlifting team, she makes 
an unlikely connection with 
the gym’s reclusive grounds-
keeper.

MÀ DE FERRO
IRONS HAND • MANO DE HIERRO
Xina, EUA China, USA

11:00

53

secció ficció

lga sorio

Estiu de 1982. Teo diu que ha 
trobat un forat de cucs. El seu 
germà Oscar no el creu… al 
menys no per ara. 

Summer of 1982. Teo claims 
he has found a wormhole. 
His brother Oscar does not 
believe him… at least not for 
now.

EINSTEIN-ROSEN
Espanya Spain

9:00

Leticia Dolera

Dos germans, Javier i Laura, 
juguen amb una bola del món. 
Cada cop que l’agafen, han 
d’apuntar aleatòriament un 
país. El lloc serà el seu pròxim 
destí – d’acord amb les normes 
del joc que ells han inventat. 

Two siblings, Javier and Laura, 
play with a globe ball. Each 
time one catches it, he or she 
must randomly point out a 
country. The place pointed 
will be their next destination- 
according to the rules of the 
game they have invented.

Pablo Guerrero

Pocs dies abans de l’Epifania, 
Antonio i Carmen llegeixen la 
carta que el seu fill ha escrit 
per als Reis Mags. 

Few days before Epiphany, 
Antonio and Carmen read the 
letter that their son has written 
to the three Wise Men. 

Mazin Sherabayani

La nit de cap d’any un grup 
de refugiats Yazidi en el camp 
Ashti en Kurdistàn Iraqí, es 
preparen per celebrar el final 
de l’any al seu propi estil.

New Year eve and a group of 
Yazidi refugee children at Ash-
ti Camp in Iraqi Kurdistan, are 
preparing to celebrate the end 
of the year in their own style.

livier Arnold

Durant l’aniversari del més 
jove, dos germans s’esca-
pen per a jugar als indis... de 
veritat!

On the birthday of the young-
est, two brothers run away to 
play Indians... for real! 

Jeremie Azencot

Alexander i el seu fill de 10 
anys, Milo, visiten una galeria 
d’art per debatre sobre la 
història de l’art i l’anàlisi de la 
pintura. Com qualsevol xiquet 
de la seva edat, Milo no entén 
tot, però fa un esforç per fer-
ho mentre comparteix un bon 
vincle amb el seu pare. 

Alexander and his 10 years 
old son Milo are visiting an Art 
Gallery to discuss art history 
and painting analysis. Like any 
10 year old, Milo does not un-
derstand everything but makes 
an effort to do so while sharing 
a beautiful bond with his father. 

VOLTA AL MÓN
AROUND THE WORLD • VUELTA AL MUNDO
Espanya Spain

PRINCESA DE GEL
FROZEN PRINCESS • PRINCESA DE HIELO
Espanya Spain

ANY NOU
NEW YEAR • AÑO NUEVO
Regne Unit Kurdistan United Kingdom Kurdistan

ARCS I FLETXES
BOWS & ARROWS • ARCOS Y FLECHAS
França France

MILO
Canadà Canada

2:49

15:12

5:00 7:30

5:00
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Carlos Mario Henao 
Mosquera

Una bonica història sobre un 
catxirulo.

A beautiful story about a kite.

Joanne Rakotoarisoa

És divendres nit. Nadia, de 
14 anys, acompanya de mala 
gana a les seves amigues que 
van a una festa de xics.

It’s Friday night. Nadia, 14, 
reluctantly follows her friends’ 
plan to join boys at a party.

Liénart Matthieu

El Nil és un ocell tosc en el 
seu trampolí, intentarà seduir 
a la bella Margot.

Nile is a clumsy bird on his 
trampoline, he will try to 
seduce the pretty Margot.

Hanna Kim

Una xiqueta torna a visitar al 
seu avi malalt.

A girl revisits her ill grandfa-
ther.

EL XIQUET DE MOSCOPAN
THE CHILD OF MOSCOPAN • EL NIÑO DE MOSCOPAN
Colombia

LLOPS
LOUVES • LOBOS
França France

L’ALBATROS
THE ALBATROS • EL ALBATROS
França France

NOSTÀLGICA
HOMESICK • NOSTÁLGICA
EUA USA

5:45 3:48

9:53 2:45

Jakob Valdemar Mørk

Vagn, una vell conservador 
professora de primària que viu 
una vida quotidiana, senzilla, 
segura i estructurada, es veu 
obligat a fer front a les insegu-
retats de la vida quan s’enfronta 
amb reptes tant en la seva vida 
professional com personal.

Vagn, an old school, conserv-
ative primary school teacher 
who lives a simple, safe and 
structured everyday life is 
forced to deal with the insecu-
rities of life, when he is faced 
with challenges both in his 
professional and personal life.

EL QUE PERDEM
WHAT WE LOSE • LO QUE PERDEMOS
Dinamarca Denmark

12:09
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Els Decaluwe

Lotte, una jove extrema-
dament tímida de 12 anys, 
travessa la vida amb un greu 
problema amb el rubor. Quan 
es posa roja revela seu món 
interior. La vida està plena de 
situacions vergonyoses, i això 
no és diferent per a Lotte. 

Lotte, an extremely shy twelve 
year old goes through life with 
a severe blushing problem. 
Her inner world comes out for 
everyone. Life is full of embar-
rassing situations, and that’s 
no different for Lotte! 

ELLA TÉ EL RUBOR
SHE’S GOT THE BLUSH • ELLA TIENE EL RUBOR
Bèlgica Belgium

5:15
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Anna Skoura

Dos adolescents s’embarquen 
en la recerca d’un tresor ama-
gat a la seva granja familiar.

Two teens embark on their 
father’s dying wish to find 
hidden treasure within their 
family farm.

Tiffany Chen

A la metròpoli els treballadors 
viuen a la zona iŀlegal de la 
ciutat. Construeixen una me-
nuda comunitat amb tendes 
de mida maleta. Per què trien 
viure en una petita tenda i no 
en una casa segura i estable?

In the metropolis, the workers 
living in the illegal area of 
city. They build up a small 
community by suitcase-size 
tents. Why they choose to live 
in a small tent neither a safe, 
steady house. 

Marylys Merida, Rajaiah 
Jones

La terra entre la comunitat i la 
família. 

The land between community 
and family.

livia Derie

Una xiqueta camboyana 
es veu assetjada pels seus 
companys de classe més rics 
en una escola. El seu búfal 
d’aigua domèstic, que la porta 
a l’escola diàriament, no està 
massa content amb això.

A little Cambodian girl gets 
bullied by her richer class-
mates a school. Her pet water 
buffalo, who brings her to 
school daily, isn’t too happy 
about this. 

Berkay Hasbay

La història de la dissolució 
d’una família fugint de Síria.

The story of the dissolution a 
family fleeing from Syria.

Lorena Sopi

Linda és una dona molt jove. 
Casada i feliçment vivint. 
És seguida per un home 
misteriós que l’acompleix amb 
les frases exactes d’amor que 
escolta sovint pel seu propi 
marit. 

Linda is a pretty young woman. 
Married and happily living. She 
is countinously followed by a 
mysterious man who compli-
ments her with the exact love 
phrases she hears often by her 
very own husband. 

TRESOR
TREASURE • TESORO
Grècia Greece

SOLS VULLC UNA CASA
JUST WANT HOME • SÓLO QUIERO UN HOGAR
Taiwán Taiwan

LES MANS OBERTES EN AQUESTA TERRA
HANDS OPEN IN THIS LAND • MANOS ABIERTAS EN ESTA TIERRA
Guatemala, EUA Guatemala, USA

PINTAT
PAINTED • PINTADO
Bèlgica Belgium

FILFERRO
WIRE • CABLE
Turquia Turkey

MÉS BELLA QUE LA PRIMAVERA
MORE BEAUTIFUL THAN THE SPRING • MÁS BELLA QUE LA PRIMAVERA
Kosovo

4:57

4:50

8:24

3:51

14:59

9:30
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David Gascón Sala

Què passa quan una xique-
ta s’adona que ja té tot? La 
xiqueta i la lluna és una petita 
història sobre l’ambició i els 
seus límits.

What happens when a girl 
realizes that she already has 
everything? The girl and the 
moon is a short story about 
ambition and its limits.

L.S.David

Alex, Dani i Miguel presenten 
el programa radiofònic “Radio 
Escalofrío”, on parlen sobre 
temes sobrenaturals i relats 
de terror. Però la nit dels 
espectacles de l’any 100 co-
mença a sentir-se estranya...

Alex, Dani and Miguel are in-
troducing the radio night show 
“Radio Escalofrío”, in which they 
speak about supernatural topics 
and horror stories. But the night 
of the 100´s show something 
starts feeling weird...

Rachel Mcgill

Hygge segueix l’amistat entre 
un xic irlandés, Paddy, i una 
jove de Síria, Aamira.

Hygge follows the friendship 
developed by a young Irish 
boy, Paddy, and a young Syri-
an girl, Aamira.

Sinead Stoddart

Christopher Price és un 
pianista brillant que té molts 
aficionats, excepte durant el 
seu últim concert quan perd el 
control de la seva mà esquer-
ra (que prefereix anomenar-la 
Vincent Lee). 

Christopher Price is a brilliant 
pianist who has many fans, 
except during his latest con-
cert when he loses the control 
of his left hand (who prefers to 
be known as Vincent Lee). 

LA XIQUETA I LA LLUNA
THE GIRL AND THE MOON • LA NIÑA Y LA LUNA
Espanya Spain

FREQÜÈNCIA
FREQUENCY • FRECUENCIA
Espanya Spain

HYGGE
Irlanda Ireland

TO DE MORT
TONE DEATH • TONO DE MUERTE
Regne Unit United Kingdom

7:00

1:48 8:46

3:50

Paul Scheu er

Quin és el gust de l’amor? 
Podria ser dolç, agre, amarg o 
fins i tot salat? Una xica s’em-
barca en un viatge aromàtic 
d’amor, estimulant els seus 
papiŀles gustatives fins al 
punt culminant. 

What is the taste of love? 
Could it be sweet, sour, bitter 
or even salty? A girl embarks 
on an aromatic journey of 
love, stimulating her taste 
buds to the point of climax. 

EL GUST DE L’AMOR
TASTE OF LOVE • EL GUSTO DEL AMOR
Aústria Austria

4:32

Lily Staff

Conta la història de Alice, qui 
vol menjar-se una porció del 
seu pastís d’aniversari, però 
ha perdut la seva habilitat de 
menjar amb normalitat.

Tells the story of Alice who 
wants to eat a piece of her 
own birthday cake, however 
finds she has lost her ability to 
eat normally. 

PASTÍS DE XOCOLATA
CHOCOLATE CAKE • PASTEL DE CHOCOLATE
Regne Unit United Kingdom

3:51
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Mira-Belle Rose, Rose Bryld

Lluna, de 8 anys, viu sola amb 
la seva jove mare Stella en 
una caseta a les afores. Una 
nit, Lluna descobreix un llibre 
antic sobre els viatges espa-
cials al seu garatge i comença 
a estudiar les velles pàgines 
plenes de ciències de coets i 
imatges misterioses. 

The 8 year old girl Luna lives 
alone with her young single 
mother Stella in a little house 
outside of the city. One night 
Luna discovers an old book 
about space travel in their 
garage and starts studying the 
old pages filled with rock-
et science and mysterious 
pictures. 

ESTRELLA BINÀRIA
BINARY STAR • ESTRELLA BINARIA
Dinamarca Denmark

11:59

Emanuel de liveira

Daniela, de 10 anys, decideix 
comprar un ocell per inten-
tar oblidar la situació que 
travessa la seva mare. Amb 
l’ajuda de la seva àvia, Daniela 
comença a comprendre el 
significat de la llibertat.

Daniela, a 10-year-old girl, 
decides to buy a bird to try 
to forget the situation her 
mother is going through. With 
the help of her grandmother, 
Daniela begins to understand 
the meaning of freedom.

Pelagia Hatzinikita

Una particular història sobre 
una harmònica en blanc i 
negre. 

A particular story about an 
harmonica in black and white.

GÀBIA
CAGE • JAULA
Portugal

HARMONICA
Grècia Greece

12:36 5:52

Giulia Gandini

Jenna, una xiqueta de 9 
anys, viu l’assetjament d’un 
company de classe. El seu 
mestre li diu que el xiquet 
l’assetja perque li agrada. A 
partir d’aquest moment, Jenna 
s’embarca en un viatge d’au-
to-descobriment per pendre 
decissions per ella mateixa.

Jenna, a 9 year old girl, expe-
riences bullying from a male 
classmate. Seeking comfort 
in her teacher, she is advised 
that the boy hit her because 
he likes her. From that point 
onwards Jenna embarks on 
a journey of self-discovery to 
decide for herself.

D’ACORD
ALRIGHT • DE ACUERDO
Regne Unit United Kingdom

9:00
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Studens IES Clot del Moro, 
Sagunt

Tots coincidim que els mi-
grants del món necessiten la 
calor del nostre coŀlectiu. Va 
per nosaltres, va per ells.

We all think world migrants 
need the warmth of our 
hearts. To us, to them.

Mariella Battaglia

El vídeo es centra en el tema 
de la solidaritat i subratlla la 
forma en què la donació pot 
ser bona per ambdues de les 
persones involucrades. 

The video focalises on the 
topic of solidarity and under-
lines how donating can be 
good for both of the people 
involved in the process. 

Avalos Joaquin

L’escola en l’adolescència pot 
ser difícil, especialment quan 
els demés no accepten la 
nostra manera de sentir. 

High school in adolescence 
may be difficult, especially 
when the others don’t accept 
our way of feeling.

10 teenagers (14-18 years old) 
and Jakob M. Erwa

En un món convencional i 
excessiu on la gent vesteix de 
negre, Rosa, la nova estudiant, 
atrau l’atenció aportant color 
a la classe. 

In a conventionalised, ex-
cessive world where people 
conformistly wear black, the 
new classmate Rosa attracs 
attention by bringing colour 
into the class. 

Yiu Nam Wong

Ningú al món, ni tan sols 
els bessons, som els matei-
xos. Hem de ser diferents i 
creatius, explorar i millorar, in-
novar i crear, i ser el que som.

No one, not even twins on 
the world are the same. We 
should stay different and cre-
ative, to explore and improve, 
to innovate and create, and to 
be what we are.

LA CANÇÒ DE MUNA
MUNA’S SONG • LA CANCIÓN DE MUNA
Espanya Spain

EL PODER DE DONAR
THE POWER OF DONATING
Itàlia Italy

DESORDRE
DISORDER • DESORDEN
Argentina

EL COSTAT ROSA DEL NEGRE
THE PINK SIDE OF BLACK • EL LADO ROSADO DEL NEGRO
Aústria Austria

DIFERENT
DIFFERENT • DIFERENTE
Hong-Kong

5:17 5:57

3:11

2:13 1:37

Joss Schubert

Interessant reflexió sobre el 
bullying. 

Interesting think about bul-
lying.

NO DE NOU
NOT AGAIN • NO DE NUEVO
Malàisa Regnet Unit Unidted Kingdom Malaysia

2:53

Mice2222
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Ka Chun Wong

La història és sobre dos 
bambús que sempre van voler 
comparar les seves altures.

The story is about two bam-
boos who always wanted to 
compare their heights.

11 teenagers

A la part superior d’un edifici, 
un home desesperat farà una 
immersió de cigne…

On the top of a building, a 
desperate man is going to 
make a swan dive…

Andrés Caballero Alejo, 
Tomás Juárez Campos, IES 
Comendador Plascencia

Com podria veure un xiquet 
un conflicte familiar a causa 
de l’alcohol?

How would a kid see a family 
conflict produced by alcohol? 

Students IES Salvador Gadea, 
Aldaia

A través de la música i 
l’amistat, una estudiant que ha 
arribat de l’estranger supera 
els seus problemes d’integra-
ció en la nova escola. 

Through music and friendship, 
a student who has just arrived 
from abroad overcomes her 
problems of integration in a 
new school.

Jessica Malcolm

En un dia especialment apagat 
a l’oficina, Anna descobreix el 
poder de la seva imaginació…

On a particularly dull day in 
the office, Anna discovers the 
power of her imagination…

BAMBÚ
BAMBOO
Hong-Kong

UN BUSSEIG DE CIGNES
A SWAN DIVE • UN BUCEO DE CISNE
Bèlgica Belgium

PLASTILINA
CLAY
Espanya Spain

CONFIA, EXPLICA, CANTA
TRUST, TELL, SING • CONFÍA, CUENTA, CANTA
Espanya Spain

AVIONS DE PAPER
PAPER PLANES • AVIONES DE PAPEL
Regne Unit United Kingdom

1:05

3:08

1:17

14:59

4:11

Children’s Studio Krok, Niki-
ta Golomutko

Gran treball d’animació 
ucraïnés. 

Beatiful ucrainian animation 
work.

EL COLOR
THE COLOR
Ucraina Ukraine

2:15

Mice3333
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Grup d’autors

És senzill o massa complicat 
sortir i comprar alguna cosa 
de la pastisseria… Un grup 
d’amics jugant a les cartes 
tenen gana. Són massa man-
drosos per anar a comprar 
menjar. 

Is it simple or too complicated 
to go out and buy some-
thing from bakery… A group 
of friends playing cards get 
hungry. They are all too lazy to 
go and get some food.

Yanina Krytskaya

La xicoteta Sonya aprèn la 
paraula “Rock’n’roll” i tracta 
d’esbrinar el seu significat. Un 
curtmetratge sobre el poder 
de la imaginació infantil, la 
seva llibertat i voluntat de 
crear alguna cosa nova. 

Little girl Sonya learns a word 
“Rock’n’roll” and tries to their 
meaning. A short film about 
power of children’s imagina-
tion, their freedom and will to 
create something new. 

Samuel Navarro, Épila, 
Zaragoza

Aquesta és la història de dos 
adolescents que al principi te-
nen una relació normal per a 
la seva edat. No obstant això, 
tots dos tenen un secret.

This is the story about two 
teenagers with at first an 
ordinary relationship for their 
age. However, they both keep 
a secret.

Team “Akcja Animacja”

Som un equip de Polònia. Ens 
reunim i treballem a la nostra 
escola: Zespół Szkół Społec-
znych STO w Szczecinku. Re-
alitzem peŀlícules d’animació 
amb diferents tècniques.

We are a team from Poland. 
We meet and work in our 
school: Zespół Szkół Społec-
znych STO w Szczecinku. Our 
team consists of students 
from primary, middle and high 
school. We make animated 
movies in different techniques.

Xela Carracedo, IES de 
Cacheiras

Creació visual d’estudiants de 
l’IES de Cacheiras per a la mú-
sica composta pels estudiants 
del Conservatori de Música de 
Santiago de Composteŀla.

Visual creation by students of 
the IES de Cacheiras for music 
composed by the students of 
the Conservatory of Music of 
Santiago de Compostela.

Mark Gershman

Curtmetratge realizats per 
estudiants del Institut Ironi.

Short made Ironi High School 
students up to 18 years old.

FAM
HUNGER • HAMBRE
Croàcia Croatia

ROCKENROLL
Bielorússia Belarus

POSA’M AL TEU LLOC
IF I WERE YOU • PONME EN TU LUGAR
Espanya Spain

VARIACIONS POLICROMADES DE PICASSO
POLYCHROMATIC PICASSO VARIATIONS
Polònia Poland

ANTIVALS
Espanya Spain

POLARITAT
POLARTY • POLARIDAD
Israel

6:25 2:00

7:42

9:23

4:12

10:00
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Julia Polkowska

Màgia misteriosa del Sol que 
xiuxiueja.

Mysterious magic of the Sun 
Whisperer. 

Mohammad Arshia

La rutina diària d’un home 
en la seva oficina es tornarà 
extranya molt aviat...

The daily routine of a man 
in his office will turn strange 
soon...

Petra Grgi

Nina acaba de pujar una nova 
imatge al seu Instagram. Quan 
li agrada algú, li posa ‘’m’agra-
da’’ a algunes imatges seves 
d’Instagram i veurà si el gest 
es recíproc. 

Nina just updated her Ins-
tagram with a new picture. 
When she crushes on some-
one is to like a few Instagram 
pictures and see if someone 
likes anything back.

Adriana Marquez

El seu cor esta en dos llocs.

Her heart is in two places.

Radheya Jegatheva

Sol a l’espai, un astronauta 
es desplaça pel buit. Després 
de trobar un altre astronauta 
en la mateixa situació, li dóna 
una imatge polaroid de la 
Terra. 

Alone in space, an astronaut 
drifts through the empty void. 
After finding another astro-
naut in the same predicament, 
she gives him a polaroid 
image of the Earth. 

Zyab Qamo

En un campament de refugi-
ats, un grup de nens controlen 
el camp de futbol, mentre que 
les noies son espectadors. 
Pot una d’elles prendre una 
decisió dramàtica i canviar el 
seu destí?

At a refugee camp, a group 
of boys are controlling the 
football pitch, while the girls 
are little ones are only spec-
tators. Can one of them take a 
dramatic decision and change 
their fate?

EL SOL XIUXIUGEJANT
THE SUN WHISPERER • EL SOL SURSURRANTE
Polònia Poland

RUTINA
ROUTINE
Iran

M’ESTÀS SEGUINT?
ARE YOU FOLLOWING ME? • ¿ME ESTÁS SIGUIENDO?
Croàcia Croatia

DONYA CATALINA
MADAME CATALINA • DOÑA CATALINA
Nicaragua, EUA Nicaragua, USA

VIATGE
JOURNEY • VIAJE
Austràlia Australia

UN JOC
A PLAY • UN JUEGO
Regne Unit Kurdistà United Kingdom Kurdistan

1:00

3:40

5:40

8:59

7:00

2:05
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Pau López Vercet, Col·legi 
Sant Roc, Alcoi

Narra la història de Pablo 
durant els seus anys a l’escola 
i al batxillerat. Al llarg dels 
anys, veiem com les experi-
ències, les seves amistats i la 
seva família marquen el camí 
que prendrà quan finalitzi 
aquesta etapa.

Tells the story of Pablo during 
his years in school and high 
school. Over the years we 
see how the experiences, his 
friendships and his family 
mark the road he will take 
when this stage ends.

UN NOU CAMÍ
A NEW WAY • UN NUEVO RUMBO
Espanya Spain

14:55 Neus Garí, Francina 
Fernández, IES Llucmajor, 
Llucmajor

Clic! Es tracta d’una sèrie 
d’episodis independents que 
parlen de joves amb proble-
mes diferents. Tots els capítols 
han estat realitzats pels estu-
diants de Cultura Audiovisual 
de l’IES Llucmajor. Tots ells 
tenen alguna cosa en comú: 
han decidit fer clic! i canviar 
les indicacions de les seves 
vides.

Clic! Is a series of independent 
episodes which talk about 
young people with different 
problems. All episodes have 
been done by Audiovisual Cul-
ture students of IES Llucmajor 
Secondary School. All of them 
have something in common: 
they have decided to click! 
and change the directions of 
their lives.

CLIC!!
CLICK!!
Espanya Spain

9:00

63

Feliciano Hípola Martínez, 
Centro Educacion Especial 
Villena

Un xiquet i els seus pares 
es muden a Noruega, on de 
sobte, les nits ja no tornaràn a 
ser les mateixes. 

A little boy moves to Nor-
way with his parents, where, 
suddenly, nights won’t be the 
same again. 

CEIP Lluís Vives, València

Història d’una amistat que 
sorgeix entre alguns estudi-
ants del CEIP Lluís Vives de 
València i una xiqueta d’un 
poble Saharawi. 

History of a friendship that 
arose between some students 
of the CEIP Luis Vives of 
Valencia and a girl from a 
Saharawi village.

Ayisha Salem-Towner, Willow 
Gracie-Taylor

Quatre xiquets, mentre pas-
segen les seves bicicletes de 
camí a un pícnic, es troben 
amb un enorme niu d’ocells 
que és un portal a un altre 
país.

Four children, whilst riding 
their bikes on the way to a 
picnic, come across a huge 
birds nest that is a portal into 
another land.

Leo Humphreys, Mauricio 
Buendía

Georgina no aconsegueix 
aconseguir que Lluís, el seu 
millor amic i company de 
classe, entengui com funciona 
la seva màgia fins que passa 
alguna cosa que posa en perill 
la seva vida.

Georgina doesn’t manage to 
get Luis, her best friend and 
classmate, to understand how 
her magic works until some-
thing happens that puts his life 
in danger.

ENGOLEIXSOMIS
GOBBLE DREAMS • ENGULLESUEÑOS
Espanya Spain

NATXO I FALA
NACHO AND FALA • NACHO Y FALA
Espanya Spain

ELS 4 SOMNIS
THE 4 DREAMS • LOS 4 SUEÑOS
Austràlia Australia

LA MÀGIA DE GEORGINA
GEORGINA’S MAGICAL POWERS • LA MAGIA DE GEORGINA
Espanya Spain

7:35

4:33

14:50 3:00
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Marie Vanzi and her pupils 
(9-10 years), Lycée français 
de Valence

Un conte sobre l’història del 
cinema!

A story of cinema history!

L’EIXIDA DE LA FÀBRICA
LUMIERE’S FACTORY • LA SALIDA DE LA FÁBRICA
França, Espanya France, Spain

3:03

Group of autors, Šipan 
- Dubrovnik 

Jugar al joc de l’amagatall, en 
una petita illa durant l’estiu 
pot ser més interessat si el joc 
es converteix en horror real...

Playing the game hide and 
seek on the small island dur-
ing the summer can be more 
interesting if the game change 
into real horror...

L’AMAGATALL
HIDENSEEK • EL ESCONDITE
Croàcia Croatia

7:33
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Kids Cam, Inge Arijs

Quan un venedor és enga-
nyat per un gosset... hi haurà 
venjança. 

When a salesman is cheated 
by a little dog… there will be 
revenge.

Ivna Salecic, Miona

Peŀlícula d’animació rea-
litzada per nens. Es perden 
en moltes activitats quotidi-
anes i, després, un d’ells es 
converteix en un mag, els fa 
aparèixer i desaparèixer, però 
tot es converteix en un divertit 
joc d’edició peŀlícules. 

Animation movie made by 
children. They got lost in lots 
of everyday activities and 
then, one of them become a 
wizard, make them appear 
and disappear, but all turn 
to be just a game of movie 
editing and fun. 

La Matatena, A. C.

D’aon venen tants pollets? 
Acompanyan’s i descobreix 
aquesta particular història. 

Where so many chicks come 
from? Join us and discover this 
particular story.

Camera etc

Un pare i la seva filla intercan-
vien cartes durant la Primera 
Guerra Mundial...

A father and his daughter 
exchanging letters during the 
First World War...

HOT DOG
Bèlgica Belgium

DINS I FORA DE LA CASA
IN AND OUT THE HOUSE • DENTRO Y FUERA DE LA CASA
Croàcia Croatia

…I ES VA ASUSTAR!
…AND SHE GETS SCARED! • …Y SE ASUSTA!
Mèxic Mexico

BENVOLGUT PARE
DEAR DAD • QUERIDO PAPÁ
Bèlgica Belgium

6:03

4:36

2:15

5:16

CPEE Raquel Payá, Dénia

Videoclip amb alumnes del 
CPEE Raquel Payá compartint 
activitats del dia a dia amb els 
músics del grup Aspencat.

Videoclip with students from 
Raquel Payá CPEE sharing 
daily activities with musicians.

SOM MOVIMENT
WE ARE MOVEMENT • SOMOS MOVIMIENTO
Espanya Spain

4:01

Col·legi Puértolas Pardo, Mu-
seu de Ceràmica, l’Alcora

Clip d’una cançó popular de 
l’Alcora creat amb la tècnica 
del “Stop Motion”. Un projecte 
desenvolupat amb l’escola 
Puértolas Pardo de l’Alcora 
i el Museu de Ceràmica de 
l’Alcora.

Clip of a popular song by l’Al-
cora using the “Stop Motion” 
technique. Project developed 
with the school Puértolas 
Pardo de l’Alcora and Museu 
de Ceràmica de l’Alcora (Cas-
tellón).

CANT DEL GARROFERAR
SONG OF CAROB • CANTO DEL ALGARROBAL
Espanya Spain

6:59
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Kiriakos Haritakis

Stefanos és un jove estudiant 
normal fins que troba una 
esfera màgica oculta en la 
seva classe. 

Stefanos is a normal junior 
school student until he finds 
a hidden magic sphere in his 
classroom.

Daniel Liser

Joves estudiants s’han 
d’enfrontar a un important 
examen. 

Young students have to face 
an important school test.

Nina Gkolia

Sense la Mare Terra no som 
res.

Without Mother Earth we are 
nothing.

M INE. Lycee Français, 
Céline

Uns còmics descriuen la 
construcció d’un auditori, que 
es pot convertir en una sala 
de ball.

Few comics describing the 
building of our auditorium. As 
shown in “A bailar” it can turn 
into a dance hall.

SUPER ESTEFANOS
Grècia Greece

EL TEST
THE TEST
Israel

LA TERRA ENS CONNECTA A TOTS
EARTH CONNECTS US ALL • LA TIERRA NOS CONECTA A TODOS
Grècia Greece

LA SALA S’ANIMA!! A BALLAR
TA SALLE S’ANIME!! • LA SALA SE ANIMA!! A BAILAR
França, Espanya France, Spain

11:09

6:00

5:00

2:01

Students of the Animation 
Workshop of Escola Parque

Terribles monstres de tot el 
món estan indignats, revoltats 
i enutjats amb els humans. Es 
convoca una misteriosa reunió 
perquè tothom pugui expres-
sar les seves queixes i frustra-
cions contra la humanitat. 

Terrible monsters from all 
over the world are outraged, 
revolted, and angry with 
the humans. A mysterious 
meeting is summoned, so that 
everyone can express their 
complaints and frustrations 
against humanity. 

REVOLUCIÓ DELS MONSTRES
REVOLUTION OF THE MONSTERS • REVOLUCIÓN DE LOS MONSTRUOS
Brasil Brazil

6:55 Collective creation, jo de 
Pescado

Xiquets de la Patagònia des-
cobreixen fòssils de dinosaure 
i parlen sobre la seva extinció. 
Fan una crida per cuidar la 
natura. Curtmetratge fet per 
xiquets de Mallín Grande, 
Aysén, Xile.

Children from the Patagonia 
found dinosaur fossils and talk 
about the extinction of these 
and other animals. They make a 
call to take care of nature. Short 
film made my children from 
Mallín Grande, Aysén, Chile.

CHILESAURUS
Xile Chile

3:37
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Lin Chiu-Wan

El vell del poble és el propie-
tari d’una botiga de queviures 
i el guardià dels somnis dels 
xiquets. Com guiarà el guardià 
als joves quan necessiten 
ajuda en els seus somnis?

The old man in the village is 
the owner of a grocery store 
and the guardian of children’s 
dreams. How will the guard-
ian guide the children when 
they in need of help in their 
dreams?

Poisson effervescent

Ara podem viatjar a qualsevol 
lloc de l’espai, ja que el Sel-
fie-Scan sempre us tornarà al 
punt de partida “Scan-Zero”. 

We can now travel any-
where in space, because the 
Selfie-Scan will always bring 
you back to the “Scan-Zero” 
starting point. 

Isolde Asal, Kids ‘n Tricks, 7 
Kids + 10 Students 

De sobte, en un bonic dia a 
la selva esclata un volcà, on 
un petit elefant està separat 
dels seus pares. Amb l’ajuda 
d’un petit elf vol trobar la seva 
família. 

Suddenly on a beautiful day 
in the jungle erupts a volcano, 
whereby a small elephant is 
separated from his parents. 
With the help of a small elf he 
wants to find his family. 

Maja Karolj

En una petita ciutat de Kutina 
a Croàcia, comencen a succeir 
coses estranyes relacionades 
amb unes boles. Els esdeve-
niments insòlits desperten 
l’atenció de tots els mitjans 
del país. 

In a small town of Kutina in 
Croatia strange things related 
with some balls start to hap-
pen. Unusual events spark the 
attention of all the media in 
the country. 

Students 6th graders Sant Jo-
sep riol, Barcelona

Els xiquets d’una xicoteta 
escola de Barcelona fan un 
“No” Tutorial de cinema amb 
tota la seva imaginació i cre-
ativitat. Una manera divertida 
d’ensenyar el cinema als seus 
companys a l’estil escolar de 
Sant Josep Oriol.

The children of a little school 
in Barcelona make a “Non” Tu-
torial of cinema using all their 
imagination and creativity. A 
funny way of teaching cinema 
to their classmates in a Sant 
Josep Oriol School Style.

LA BOTIGA DELS SOMNIS
THE GROCERY STORE OF DREAM • LA TIENDA DE LOS SUEÑOS
Taiwan Taiwán

PROJECTE SELFIE-SCAN 
SELFIE-SCAN PROJECT • PROYECTO SELFIE-SCAN
França France

LA RECERCA DE LA FAMÍLIA PERDUDA
THE SEARCH FOR THE LOST FAMILY
Alemanya Germany

0+0
Croàcia Croatia

AIXÒ NO ÉS UN TUTORIAL
THIS IS NOT A TUTORIAL • ESTO NO ES UN TUTORIAL
Espanya Spain

8:00 6:29

7:00

6:53

10:53

Sam Fitzgerald

Dos xiquets es posen en 
problemes per pintar un mur. 
Comença la persecució, però 
Charlie Chaplin apareix per 
ajudar-los. 

Two kids get into trouble 
for painting a wall. A chase 
ensues but Charlie Chaplin 
appears to help them. 

LA PERSECUCIÓ
THE CHASE • LA PERSECUCIÓN
Irlanda Ireland

5:00
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Julian Kuhlmey

Sense cap mena d’ajuda, cen-
tenars d’estrelles de mar van 
a morir. Es van quedar enrere 
quan va baixar la marea a 
primera hora del matí. Un 
home que passetjava de matí 
a la platja els va veure i es va 
escollir una darrere l’altra i les 
va tornar a l’aigua. 

Without any help hundreds of 
starfish are going to die. They 
were left behind when the 
early morning tide receeded. 
A man who took a morning 
walk at the beach saw them 
and picked one after another 
up and threw them back into 
the water. 

SÓN LES COSES XICOTETES LES QUE MARQUEN 
UNA GRAN DIFERÈNCIA
IT’S LITTLE THINGS THAT MAKE A BIG DIFFERENCE • SON LAS 
PEQUEÑAS COSAS LAS QUE HACEN UNA GRAN DIFERENCIA
Alemanya Germany

3:00 CEIP Ciutat Artista Faller, 
València

Els nens del barri es veuen 
obligats a llençar les cobertes 
del llit a la forta pluja que va 
cap al pitapat. La raig amena-
çant d’una tempesta imminent 
ofereix un missatge tediós; els 
carrers reduïts i els escassos 
recursos constitueixen una 
trista realitat cíclica.

The children in the neighbour-
hood are compelled to toss 
their bed covers away at the 
nagging rain going pitapat. 
The threatening racket of an 
impending storm delivers a 
deflated tedious message; 
run-down streets and scarce 
resources form a sad cyclical 
reality.

I ARA QUÈ?
SO, WHAT’S NEXT? • ¿Y AHORA QUÉ?
Espanya Spain

12:00

C O LEC C IO N ES D E C EREM O N IA

w w w . m iq u e ls u a y . c o m

Duc  Alfo ns e l Ve ll, 12

605 284 910

Baixada  de  l’ Estac ió , 20

605 682 032

Baró n de  Cárc e r, 50 y 52

678 637 528

XÀTIVAVALÈNCIA

Avinguda  Diago nal, 439

605 284 917

GANDÍA BARCELONA
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T e traditional model of Digital Storytelling was developed by 
T e Center for Digital Storytelling in t e 1 0s by Joe Lambert 
toget er wit  Nina Mullen and Patrick Milligan. Digital Storyte-
lling includes some features of t e ancient art of storytelling but 
it as considerably enric ed its format, presentation and mode 
of distribution wit  t e inclusion of multimedia tec nology ( re-
gori-Signes, 2014). So, Digital storytelling is also composed of a 
wide range of tec nological tools using music, sound, images and 
grap ics. All t is mixed wit  t e voice of t e aut or t at provides 
a personal trait. In addition, t roug out istory storytelling as 
been made to be used to s are knowledge and experiences (Digi-
tal Storytelling Association, 2011). Some ot er de nitions regar-
ding DS are t at i) DS is a narration of 2 or 3 minutes, extracted 

the “multicolourality” which 
surrounds us.

lies. At first sight it seemed a 
simple task, but how did some 
students managed it…? 

by saying that they would 
feel very comfortable in their 
new city, and that it would be 
a matter of time to feel fully 
adapted to it…

termites in the desert and he 
decided to go and investigate 
who they were.

We should not have pre-
judices or judge anyone 
without knowing him or her 
previously. After all, we are 
all the same, we are equal, 
and we should be able to see 

It was a normal day at school 
until the teacher proposed 
children to do a new task for 
homework. They would have 
to explain and describe, using 
a drawing, their own fami-

Oliver was very nervous on 
his plane seat. He looked 
around and saw everyone 
was really weird, like if they 
were from another planet. 
His parents tried to calm him 

In a land which was far away, 
there was a group of ants 
living in harmony. In one of 
the anthills there was an old 
retired ant called Antenno. 
One day he spotted two little 

Stereotypes limit people’s 
wishes and aspirations, and 
people have to fight for what 
they wanted, in spite of the 
critics they could receive from 
anyone.

MULTICOLOURALITY
Belén Alastrué iner, 

ema Estudillo Dolz,
María uijarro Eslava,
Marta uiz Bono.

FAMILIES OF COLOURS
Nuria Mateu arcía, 
Begoña Cercós Pérez,
Anna Tasa Candela, 
Maite Herráiz López

aquel López Sanantonio

A MONSTER LIKE ME
Krista Prado Burgos, 
Carla Sierra imeno, 
Andrea Martí Crespo, 
Mabel Sánc ez Adán, 
Eva Aparicio Soler 

LIVING IN AN ANTY
WORLD
Vlastimil Skupien,
Andrea Eng Knutsen,
Daniel iménez Cursá,
Pavla Warzec ová,
Jorge Vela odríguez

osa Juan C irivella.

THE PINK SCHOOL BAG
Paula Berzal arcía,
Alba Sánc ez Adán,
Lorena Simarro Villa ,
Mireia Soler Mañó
Sara Zamarbide orés.

from a process in w ic  t e narrator’s voice is t e main feature 
(Lambert, 2013)  ii) digital stories are s ort multimodal stories 
made wit  c eap equipment and personal experiences ( rego-
ri-Signes  Pennock, 2012). T e fact is t at t ere are many de ni-
tions of Digital Storytelling but, in general, t ey refer to combine 
t e art of storytelling wit  a variety of digital media suc  as ima-
ges, audio, video and music to present t e information about a 
speci c topic. As wit  traditional stories, digital stories tend to 

ave a particular point of view. T ey may be used to tell personal 
stories, istorical events, or as a way to teac  or s ow a topic 
in particular (Alcantud-Díaz, 201 , regori-Signes, 200  obin, 
200 ). (Pérez-Martínez, Alba, 201 )
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up there. So, he decided to 
change the entire course of 
his life. He wanted to discover 
who he was and where did he 
come from.

to each other’s country due 
to some familial circumstan-
ces. New beginnings in new 
countries and new schools are 
not always easy…

is different and some of them 
find difficulties to fit in becau-
se of the way they are, the way 
they behave, or just because 
they do not follow the esta-
blished rules.

to have yet experienced flying. 
When she started school, the 
rest of the class laughed at her 
because of that.

“If Valle were real for me, I can 
still be real for you…”

has something new to learn. 
We are shaped from what we 
share and from what we differ. 
At the end, each crayon paints 
in its own way, but they all 
come from the same earth.

An old boy who lived in an 
orphanage in Canada did 
not know his real name, but 
everybody called him Hoodie. 
One day, he woke up asking 
himself how he had ended 

“Don’t be afraid of change, it is 
leading you to a new begin-
ning”

Cristina from Spain and Kristi-
na from Norway have to move 

Life is a puzzle. Experiences 
determine who you are and 
build you up as a person. Hu-
mans are little pieces which 
create groups and establish 
relationships. But each piece 

There was a community of 
flies with a very special one 
amongst them, Flo. She was 
special because she was born 
with only one wing. Flo was a 
young fly that couldn’t seem 

Bullying, strange behaviours, 
maybe we need to unders-
tand…. to accept the others, to 
help them, to empathise with 
them….

Good morning, my name is 
Maeza and I’m 7 years old. 
I’m from a small village in 
Mali and this is my story…. 
A moving story told by this 
Malian girl

All the crayons realise that 
each one of them is different, 
but… the truth is that diffe-
rence makes the world. Each 
one of us has some quality to 
provide and, at the same time, 

HOODIE’S TRAVEL
Lidia ándara Sanc ís,
Andrea odilla Soriano,
Álvaro Carrión Jiménez,
José Juan Soler Pascual,
Alfons Marco Soriano

A NEW BEGINING
Inga Jose ne aski
Anette kvern aug Da l
Maria emenia Miñana
Ana Isabel Martínez Bosc
Claudia Úbeda Server.

LIFE IS A PUZZLE
Marta Durá Cerdá,
Hana dstrcilova,

ema ivas Valenzuela,
ubén odrigo Julià

Marek Suc anek.

THE FLY THAT COULD
NOT FLY

uillermo López Abad,
Sergio amos uste,
Claudio Miñana Cortell,
Miguel Pardo Peña,
Ania Kupczk

X-TRANGE 
UNDERSTANDING 
CHANGES EVERYTHING

obert arcía Vaquero,
Juanlu Álvarez Valldecabres,
Jorge Plá López,
Adriá Lapuente oca,
Vicente Valle Cantos

CHALLENGES TO 
FREEDOM
Sara Navarro Arauzo,
María Domínguez Montañana,
Anna Carmen ernández Pastor,
Carmen Sáez Cortijo
Andrea Soto Torres

WHAT A SNOWY DAY
MEANT
Marta Alacreu uiz,
Patricia Calabuig Benítez,

lga onzález Pérez,
Lena joesud
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CHILDRENS ON LINE

La majoria dels xiquets i les xiquetes avui aprenen a utilitzar una 
computadora abans d’aprendre a lligar-se les sabates o anar amb 
bicicleta. A tot el món, una nova generació de joves creix passant 
més temps en el món virtual que jugant al seu pati de jocs local.

Aquesta peŀlícula ofereix històries de tres joves protagonistes; un 
jove talentós de dotze anys que munta els alts i baixos de la fama 
d’Internet durant la nit, un xiquet de 13 anys d’edat apassionat 
pels jocs d’ordinador i una jove que és víctima d’un depredador 
sexual a Internet.

KRTEK

Krtek, el Topo (en original checo llamado Krtek, o Krteček, Tal-
pa; en eslovaco Krtko; en alemán der Maulwurf; en húngaro Kis-
vakond) es un personaje animado en una serie de dibujos anima-
dos creado por el animador checo Zdeněk Miler.

Apareció por primera vez en 1956 en Praga, cuando Miler quería 
crear un personaje animado sobre el proceso del lino. Miler 
quería elegir un animal para el papel protagonista, influido por 
Walt Disney, y decidió tomar un topo tras tropezar con una ma-
driguera de topo durante un paseo. La primera película, llamada 
“Jak krtek ke kalhotkám přišel” (“Cómo el topo consiguió unos pan-
talones”) fue estrenada en 1956, y el cariñoso personaje principal 
ganó una enorme popularidad en muchos países de la Europa 
del Este, y también en Alemania, Austria, India y China. En 1963 
comenzaron a producirse más episodios, y hasta la fecha, se han 
creado alrededor de 50.

El primer episodio de la serie era narrado, pero Miler quería que 
la película se entendiera en todos los países del mundo, así que 
decidió utilizar las voces de sus hijas, reduciendo la expresión a 
exclamaciones cortas, para expresar los sentimientos y la percep-
ción del mundo del topo. Miler enseñaba las películas en primer 
lugar a sus hijas, para decidir si el mensaje de la película era capaz 
de llegar a los niños o no.

ELS MENJAMITJONS/ LOS ZAMPACALCETINES
LICHOZROUTI / ODDSOCKEATERS
República Txeca

Txec amb subtítols al castellà 
Formato BlueRay

Els ODDSOCKEATERS són criaturetes invisibles, responsables 
dels mitjons que falten quan només tenim una part d’un parell: 
el mitjó estrany. Mengen mitjons, però només un de cada parell.

THE ODDSOCKEATERS are small invisible creatures, responsible 
for socks that go missing when we only have one left from a pair - 
the odd sock. They eat socks, but only one from each pair.

Directed by: Galina Miklínová  
Based on a story by: Pavel Šrut  
Script: Pavel Šrut and Galina Miklínová  
Photography: Tomáš Sysel

Most children today learn to use a computer before they learn 
how to tie their shoes or ride a bike. All around the world a new 
generation of children is growing up spending more time in the 
virtual world than playing at their local playground.

This film provides stories from three young protagonists; a twelve 
year-old talented youtuber riding the highs and lows of overnight 
internet fame, a thirteen year-old boy passionate about comput-
er games, and a young girl who falls prey to an internet sexual 
predator.

SECCIÓ INFORMATIVA TXEQUIA
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CORTOS ANETA ŽABKOVÁ

La vida en pareja o la crianza de los hijos son algunos de los te-
mas que desde el humor retrata en sus cortos Aneta Žabková, o 
mejor dicho, el matrimonio Žabka, ya que muchas de las obras de 
la joven animadora, están hechos en colaboración con su marido 
Michal. 

La filmografía de Aneta Žabková destaca no solo por su alta cali-
dad artística sino también por los tintes humorísticos que impreg-
nan sus obras. A pesar de que trata temas como la paternidad, los 
problemas que conlleva la crianza de los hijos, los desengaños 
matrimoniales, los hace todos desde un punto de vista lleno de 
humor que engancha al espectador.

CORTOS:

Golf. Un golfista golpea una bola... ¿Qué sucede después?

Globo. Por culpa de las peleas de sus padres, a un niño pequeño 
le crece la cabeza como un globo. Sale volando hasta el cielo don-
de se encuentra a otros niños.

Peludos. Durante la era mesozoica viven en la Tierra pequeños 
animales salvajes con un desarrollado cerebro. Sobrevivir resulta 
muy complicado. Mientras los dinosaurios se comportan como 
animales, ellos ya se reparten las funciones.

¡Chac! Corto sobre el fenómenos de la televisión.

Balada de Navidad. Relato sobre el poder de un juego infantil 
que derriba los muros del  odio y une a supuestos enemigos. Es 
la historia de un regalo de Navidad que devuelve la humanidad 
a un mundo difícil.

Buenos días, señor vampiro. Un vampiro conservador no lo tiene 
tan fácil en el mundo actual como podría parecer.

Nada nuevo bajo el sol. Corto que muestra las diferencias princi-
pales entre un hombre que vivió en la prehistoria y otro de hoy día.

In vino veritas. Tres mujeres de mediana edad deciden reunirse 
después de 25 años. Tendrán que enfrentarse a su pasado, su 
presente y a los sueños que en su día tuvieron.

The life as a couple or the upbringing of the children are some of 
the subjects that Aneta Žabková protrays, with humor, in her short 
film, or rather, the Žabka couple, since many of the works of the 
young cheerleader, are done in collaboration with her husband 
Michal.

The filmography of Aneta Žabková stands out not only for its high 
artistic quality but also for the humorous tinges in its works. Al-
though she deals with issues such as parenthood, the problems 
that come with child-rearing and marital disappointments, she 
approaches all through a point of view full of humor that caught 
up the audience.

SHORTS:

Golf. A golfer hits a ball... What happens next?

Balloon. Because of the fights of their parents, a small child grows 
his head like a balloon. He goes flying to the sky where he finds 
other children.

Hairy. During the Mesozoic era, small wild animals with a devel-
oped brain live on Earth. Surviving is very complicated. While the 
dinosaurs behave like animals, they already share their functions.

Chac! Short about the television phenomenon.

Christmas ballad. Story about the power of a children’s game that 
breaks down the walls of hatred and unites supposed enemies. It 
is the story of a Christmas gift that returns humanity to a difficult 
world.

Good morning, Mr Vampire. A conservative vampire does not 
have it as easy in today’s world as it might seem.

Nothing new under the sun. Short that shows the main differ-
ences between a man who lived in prehistory and a man of today.

In vino veritas. Three middle-aged women decide to meet after 
25 years. They will have to face their past, their present and the 
dreams they once had.

UN MÓN BLAU FOSC
TMAVOMODRÝ SVET 
DARK BLUE WORLD
UN MUNDO AZUL OSCURO
116 min.  
País  República Checa  
Dirección Jan Sverák  
Guion  Zdenek Sverák 
Música Ondrej Soukup 
Fotografía Vladimir Smutny 
Reparto Ondrej Vetchy, Tara 
Fitzgerald, Krystof Hadek, 
Charles Dance, Oldrich Kaiser, 
Hans-Jorg Assmann 

Dos pilotos checos que sirven 
juntos en las fuerzas aéreas británicas durante la II Guerra Mun-
dial se enamoran de la misma mujer. Sus vidas cambiarán cuando 
regresan, tras la guerra, cuando regresan a su país, ahora bajo el 
régimen comunista. 
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L’HOMENET / EL HOMBRECITO. VELKÁ CESTA 
MALÉHO

La peŀlícula està basada en el llibre infantil Velká cistella Malého 
pana (El gran viatge de Petit Home) de Lenka Uhlířová i Jiří Stach, 
que va ser nominat per al premi Magnèsia Llitera. L’adaptació de 
la peŀlícula es fa a través de la representació de titelles dissenya-
des pel grup Buchty a Loutky, que ja va ser responsable del tre-
ball de titelles per a la peŀlícula Kuky is Vrací (Kuky Torna) de Jan 
Svěrák. Els titelles es mouen en un veritable ambient forestal txec. 

Petit Home, atabuixat pels problemes quotidians de qualsevol, 
decideix deixar la seua llar i marxar de viatge a la recerca d’aven-
tures. 

THE LITTLE MAN. VELKÁ BASKET MALÉHO
The film is based on the children’s world Velká basket Malého pana 
(The Little’s Man great journey) by Lenka Uhlířová and Jiří Stach, 
who was nominated for the Magnesia Llitera prize. The film adap-
tation is made through the representation of puppets designed by 
the Buchty group in Loutky, who was already responsible for the 
work of titles for the film Kuky is Vrací (Kuky comes back) by Jan 
Svěrák. Puppets move in a true Czech forest environment.

The Little Man, plundered by anyone’s everyday problems, de-
cides to leave his home and go on a trip in search of adventures.

ESCOLA PRIMÀRIA

Escola Primària (txec: Obecná škola) és una comèdia txecoslova-
ca de 1991 dirigida per Jan Svěrák. El guió prové de la ploma del 
seu pare Zdeněk Svěrák. La pel·lícula va ser nominada al Premi 
de l’Acadèmia a la Millor Pel·lícula de Llengües Estrangeres el 
1991 i es considera que pertany a una de les millors pel·lícules 
txecoslovaques de sempre.

En 1945-46. amb 10 anys d’edat, Eda i la seua amiga Tonda viuen 
en un poblet fora de Praga. A l’escola, la seua classe és tan sal-
vatge i indisciplinada que el seu professor marxa i és reemplaçat 
pel militant Igor Hnidzo. És molt estricte, però també molt just. La 
seua debilitat és el seu interès per les dones joves.

The Elementary School (Czech: Obecná škola) is a 1991 Czecho-
slovak comedy film directed by Jan Svěrák. The screenplay comes 
from the pen of his father Zdeněk Svěrák. The film was nominated 
for the Academy Award for Best Foreign Language Film in 1991 and 
is considered to belong among the best Czechoslovak films ever.

The time is 1945-46. 10 year old Eda and his friend Tonda live in a 
small village outside Prague. In school, their class is so wild and 
indisciplined that their teacher quits and is replaced by the militant 
Igor Hnidzo. He is very strict - but also very just. His weakness is 
his interest in young women.
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HISTORIAS MORTALES
Largometraje

La película de animación del año en la República Checa, en la 
que el director Jan Bubeníček presenta tres historias sobre la he-
roicidad y la muerte. ‘Historias mortales’ contiene tres cortos in-
dependientes en un principio, pero relacionados por su temática 
y trasfondo, y tres relatos cortísimos de transición. Cada una de 
estas historias pertenece a un género distinto y se ha hecho con 
una técnica diferente. Entre animación en 2D y 3D, usando tanto 
marionetas como actores de carne y hueso o proyección trase-
ra, se suceden gangsters, dragones, caballeros diminutos, vacas, 
cactus, seres mitológicos y muchos más.

Jan Bubeníček ya despuntó en su época de estudiante de ani-
mación en FAMU, la Academia de Cine de Praga, con profesores 
como Břetislav Pojar, presentando incluso un corto en la sección 
de talentos europeos Kodak del festival de Cannes en 2001. Su 
último corto como estudiante recibió el premio a mejor dirección 
en el festival estadounidense de Dahlonega. Hace vídeoclips, se 
dedica a la animación 3D en el estudio de postproducción UPP 
y participa en el gran éxito de la animación checa de los últimos 
años, ‘Alois Nebel’. En 2009 vuelve a ocuparse de proyectos pro-
pios con un cortometraje y un mediometraje, antes de estrenar en 
marzo de 2016 su primer largo, ‘Historias mortales‘.

DEADLY STORIES
Feature film

The animated film of the year in the Czech Republic, in which the 
director Jan Bubeníček presents three stories about heroism and 
death. Deadly stories contains three independent short films in the 
beginning, but related by their subject and background, and three 
very short stories of transition. Each of these stories belongs to 
a different genre and has been done with a different technique. 
Between animation in 2D and 3D, using both puppets and actors 
or rear projection, gangsters, dragons, tiny knights, cows, cactus, 
mythological beings and many more follow each other.

Jan Bubeníček already excelled at his time as an animation stu-
dent at FAMU, the Prague Film Academy, with professors such as 
Břetislav Pojar, even presenting a short film at the Kodak Euro-
pean talent section of the Cannes Film Festival in 2001. His last 
short film as a student received the award for best direction at 
the American Dahlonega festival. He makes videoclips, dedicates 
himself to 3D animation in the UPP postproduction studio and 
participates in the great success of the Czech animation of recent 
years, Alois Nebel. In 2009, he returned to his own projects with 
a short film and a medium-length film, before releasing his first 
feature, Deadly stories, in March 2016.

KOLYA

Kolya (txec: Kolja) és una peŀlícula de teatre txeca de 1996 sobre 
un home la vida de la qual es torna a formar d’una manera espe-
rada. La peŀlícula va ser dirigida per Jan Svěrák i protagonitza el 
seu pare, Zdeněk Svěrák, que també va escriure el guió d’una his-
tòria de Pavel Taussig. Kolya va tindre èxit de crítica i va guanyar el 
Premi de l’Acadèmia a la Millor Peŀlícula de Llengua Estrangera i 
el Premi Globus d’Or a la Millor Peŀlícula de Llengua Estrangera.

La peŀlícula comença el 1988 quan el bloc soviètic comença a 
desintegrar-se. František Louka, un home txec de mitjana edat 
dedicat a la llicenciatura i la recerca de dones, és un violoncelista 
de concerts que lluita per guanyar-se la vida tocant en funerals al 
crematori de Praga. Ha perdut la seua feina anterior a la Filhar-
mònica de Txèquia, havent estat en llistes negres per casualitat 
com “políticament poc fiable” per les autoritats. Un amic li ofereix 
l’oportunitat de guanyar molts diners a través d’un matrimoni si-
mulat amb una dona russa que li permetrà quedar-se a Txecos-
lovàquia. La dona utilitza la seua nova ciutadania per emigrar a 
Alemanya Occidental, on viu el seu nuvi.

Kolya (Czech: Kolja) is a 1996 Czech drama film about a man whose 
life is reshaped in an un expected way. The film was directed by 
Jan Svěrák and stars his father, Zdeněk Svěrák, who also wrote the 
script from a story by Pavel Taussig. Kolya earned critical acclaim 
and won the Academy Award for Best Foreign Language Film and 
Golden Globe Award for Best Foreign Language Film.

The film begins in 1988 as the Soviet bloc is beginning to dis-
integrate. František Louka, a middle-aged Czech man dedicated 
to bachelorhood and the pursuit of women, is a concert cellist 
struggling to eke out a living by playing funerals at the Prague cre-
matorium. He has lost his previous job at the Czech Philharmonic, 
having been half-accidentally blacklisted as “politically unreliable” 
by the authorities. A friend offers him a chance to earn a great deal 
of money through a sham marriage to a Russian woman to enable 
her to stay in Czechoslovakia. The woman then uses her new citi-
zenship to emigrate to West Germany, where her boyfriend lives.
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YANA
Cast Veronika Kubarova, Sandra Chernodrinska, Jakub Dubsky, 
Pavol Greco, Alejandro Perez, Uri Bernad, Eliot Felde. 
Director and Scriptwriter: Boris Nikolov 
Cinematographer: Kim Silfving 
Producer by: Prague Film School, Kim Silfving, Boris Nikolov 
Music and Sound Design: Per-Henrik Maenpaa, David Dzotse 
Editing: Kim Silfving, Boris Nikolov

Curts Escola de Cinema de Praga
LUCIE
Directed by: Ran Li 
Rosalie Malinska 
Jan Hadraba 
Karel Janda 
Written By: Ran Li  
Produced by: Ran Li, Jiri Papousek 
Cinematography: Ondrej Belica 
Edited by: Ran Li

LIST: 12 RUE DE L’ARBALETE
Stanley: Daniel Cerv; Leah: Maithili Tideman; Bertha: Liv Settergren Larsen 
A Short Film by: Giovanni Fumu 
Director of Photography: Kimbo Kim 
Assistant Director: Thor Kristjansson 
Script Doctor: Joona Saastamoinen 
Sound Mixer: Yoannis Lamprou 
Camera and Sound Editing: Joe Petrosino 
Girlfriend’s Voice: Moa Malan 
Produced by: James Smog

SIREN OF GORGON 
Conceptualized and Directed by: Matisse Forman 
Director of Photography: Adrian Axel  
Assistant Director: Sonya Zuiten Dagata 
Camera Assistant and Editor: Meera Sankar 
Grip: Genrik Mordhal

A LA MIERDA CON ESTO BEATRIZ
Written and Directed by: Aeden O’Connor 
Director of Photography: Anhjin Kakar  
Edited by: Aeden O’Connor, Anhjin Kakar  
Original soundtrack: Anhjin Kakar 

czechtourism.com 
midestinoeschequia.com 

Descubre nuestras 
historias de los últimos 
100 años

La sencillez y belleza del funcionalismo 
marcó la arquitectura checa de los años 
20 y 30 del siglo pasado. 

Vila Tugendhat, Brno
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EL SILENCIO ROTO 
2017. 90 min. España

Dirección y Guión Piluca Baquero 
Género Documental. Animación. Acoso Escolar

Sinopsis 

La productora, guionista y directora Piluca Baquero aborda el 
candente y complejo tema del “bullying” o acoso escolar en este 
valiente trabajo que intenta dar voz a la comunidad educativa 
que es victima de esta problemática, y sobre todo, a la parte mas 
débil, las propias victimas. Los niños del documental cobran vida 
gracias a la magia del prestigioso ilustrador Javier de Juan. Pese 
a ser animación, estos niños adquieren un tono y una verosimili-
tud tremendamente doliente. Silencio roto es una reflexión sobre 
un fenómeno que crece en nuestro país y en el que esta película 
incide de una manera directa y sin tapujos.

The producer, scriptwriter and director Piluca Baquero works 
the hot and complex theme of “bullying” in this brave work that 
tries to give voice to the educational community that is a victim 
of this problem, and above all, to the weakest part, the victims 
themselves . The children of the documentary come alive thanks 
to the magic of the prestigious illustrator Javier de Juan. Despite 
being animated, these children acquire a tremendously painful 
tone and verisimilitude. Silence broken is a reflection on a phe-
nomenon that grows in our country and in which this film affects 
in a direct and open way.

I AM KALAM
INDIA | 2010 | HINDI | 87MIN

Director: Nila Madhab Panda 
Produced by: Smile Foundation 
Producers: Santanu Mishra, Jitendra Mishra 
Writer / Screenplay: Sanjay Chauhan 
Cast: Harsh Mayar, Gulshan Grover, Beatrice Ordeix.

Sinopsi: 

La peŀlícula celebra la supervivència de l’esperit humà davant 
de probabilitats aclaparadores i posa de relleu la necessitat 
d’una educació infantil per als desafavorits. La peŀlícula retrata 
la història d’un xiquet que treballa en un motel de carretera, 
però vol anar a l’escola i ser com l’expresident de l’Índia A.P.J. 
Abdul Kalam. Es tracta del somni, l’aspiració i la confiança en un 
mateix que no importa la situació en què es troba.

Synopsis: 

The film celebrates the survival of the human spirit against 
overwhelming odds and highlights the need for underprivileged 
children’s education. The film portrays the story of a little boy 
who works in a road side motel but wants to go to school and 
to be like the former president of India A.P.J. Abdul Kalam. It’s a 
about the dream, aspiration and self confidence which matters 
not the situation where you are in.

GURS

Directora y guionista: Verónica Sáenz  
Director de Producción: Fernando Yarza  
Dibujante: Paco Roca 
Animación: Hampa animation studio - Estudio de Animación.

El Documental “Gurs, Historia y Memoria” acompaña a unos 
estudiantes a visitar un lugar desconocido para ellos: Gurs.  

Descubrirán que Gurs no es sólo un lugar. Gurs es el punto de 
encuentro de personas anónimas que soportaron el exilio y las 
represalias de una guerra. Haciendo memoria, comparten sus 
vivencias a través de entrevistas y recuerdos reflejados en ani-
maciones creadas a partir de la mano de Paco Roca, trasladando 
a los estudiantes y al espectador a los campos de concentración 
franceses del 39, a la huida por el Pirineo aragonés, y a la histo-
ria de la que no pudieron hablar durante mucho tiempo.  

The documentary GURS, HISTORY AND MEMORY goes with a 
group of 2nd year of bachillerato students to visit an unknown 
place for them: Gurs. They will find out that Gurs is not only a 
place, but a meeting point for anonymous people who suffered 
from exile and reprisals of war. They think about their memo-
ries and share them through interviews which are supported 
by drawings by Paco Roca and animated by Hampa, taking the 
group of students and the audience to the French concentration 
camps in 1939, their escape through the Aragonese Pyrenees 
and the history they could not reveal for many years.

SECCIÓ INFORMATIVA
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ELISA K

Direcció Judith Colell, Jordi 
Cadena

Repartiment Aina Clotet, 
Clàudia Pons

La següent línia resumeix el 
que tracta Elisa K.: (Mare, et 
necessito per a que m’ajudis. 
Acabo de recordar una cosa 
horrible). Jordi Cadena va 
escriure un guió brillant basat 
en la noveŀla Elisa Kiseljak de 
Lolita Bosch. El 2010, aquesta 
peŀlícula de 70 minuts es va 
estrenar al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i es 
va assenyalar immediatament dos aspectes: la seva meravellosa 
tècnica, ja que la peŀlícula es divideix en dues parts diferencia-
des dirigides per dos cineastes diferents; i la seva valentia en la 
representació de l’abús infantil, tan dolorosament retratada per 
Aina Clotet

The following line sums up what Elisa K. is about: (Mum, I need 
you to help me. I just remembered a horrible thing). Jordi Ca-
dena wrote a brilliant script based on the novel Elisa Kiseljak by 
Lolita Bosch. In 2010, this 70-minute film was released in the San 
Sebastian International Film Festival, and two aspects of it were 
immediately pointed out: its wonderful technique, as the film is 
split into two distinct parts directed by two different filmmakers; 
and its bravery in depicting child abuse, as painfully portrayed by 
Aina Clotet

HORACIO QUIROGA, 
STORYTELLER
HORACIO QUIROGA, 
CUENTISTA
ARGENTINA

Director Irene Blei

Producer Asociación Taller de 
Cine “El Mate”

Un recorrido por la vida y 
la obra del escritor Horacio 
Quiroga: sus relatos, pasi-
ones y época, realizado de 
manera colaborativa entre 
niños y adultos –incluidos 
padres y docentes- en el Taller de Cine “El Mate”. Es un intenso 
“collage” narrativo y visual que reúne ficción, material documen-
tal y secuencias animadas transitando ciudades de Uruguay y 
Argentina.

A journey through the life and work of the writer Horacio Quiro-
ga: his stories, passions and time. Collaboratively developed 
by children and adults - parents and teachers included - at “El 
Mate” Cinema Workshop, a film school for children in Argentina. 
The film is a profuse narrative and visual “collage” that seamless-
ly brings together fiction, documentary material and animated 
sequences transiting cities of Uruguay and Argentina. 

PA NEGRE

Director: Agustí Villaronga

Actors: Francesc Colomer, Marina Comas, Nora Navas

En l’agressiva campanya catalana de la postguerra, Andreu, un 
xiquet que pertany al costat perdedor, troba els cadàvers d’un 
home i el seu fill al bosc. Les autoritats volen que el seu pare si-
gua responsable de les morts, però Andreu intenta ajudar al seu 
pare per esbrinar qui realment els va matar. En aquesta recerca, 
Andreu desenvolupa una consciència moral contra un món 
d’adults alimentat per mentides. Per sobreviure, traeix les seues 
arrels i acaba descobrint el monstre que viu dins d’ell.

In the harsh post-war years’ Catalan countryside, Andreu, a child 
that belongs to the losing side, finds the corpses of a man and 
his son in the forest. The authorities want his father to be made 
responsible of the deaths, but Andreu tries to help his father by 
finding out who truly killed them. In this search, Andreu develops 
a moral consciousness against a world of adults fed by lies. In or-
der to survive, he betrays his own roots and ends up finding out 
the monster that lives within him.

WONDER
USA  EUA 2017

Director: Stephen Chobsky

Jacob Tremblay . Julia Roberts 

Segons el bestseller del New 
York Times, WONDER explica 
la història increïblement 
inspiradora i ardent d’Au-
gust Pullman, un xiquet amb 
diferències facials que entra 
al cinquè grau, assistint a una 
escola primària tradicional per 
primera vegada.

Based on the New York Times 
bestseller, WONDER tells the incredibly inspiring and heart-
warming story of August Pullman, a boy with facial differences 
who enters fifth grade, attending a mainstream elementary 
school for the first time. 
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MACACA FASCICULARIS: SIMEULUE LONG TAILED 
MONKEYS
Documentary Indonesia 12 minuts

Producer, Writer: Penny Sylvania Putri 
Director, Cinematographer: Gravinda Putra Perdana 
Production: Indonesian Institute of Science

Synopsis: Eko Sulistyadi, the Ecology researcher of the Indone-
sian Institute of Sciences tell his seeking of Long Tailed Monkeys 
(Macaca Fascucularis) in Simeulue Island.

DUTIES ETNOBOTANIST IN SIMEULUE ISLAND
Documentary Indonesia 8 minutes

Producer, Writer: Penny Sylvania Putri 
Director, Cinematographer: Gravinda Putra Perdana 
Production: Indonesian Institute of Science

Synopsis: The short documentary about Mohammad Fathi 
Royani, an ethnobotany researcher of Indonesian Institute of 
Sciences during the expedition in Simeulue Island.

THE ZOOLOGISTS: THE STORIES IN THE 
EXPEDITION
Documentary. Indonesia 24 minutes

Director: Penny Sylvania Putri 
Production: Indonesian Institute of Science

Synopsis: Three zoologists (Amir Hamidy, Maharadatunkamsi, 
Yuli Fithriana) of the Indonesian Institute of Sciences tell the 
story about their life during the expedition.
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SEMINARIO DE ANIMACIÓN

En esta charla introduciremos al asistente al mundo de la ani-
mación desde los principios básicos hasta las últimas técnicas 
de captura de movimiento, aplicadas al cine y al desarrollo 
de videojuegos. Veremos ejemplos de desarrollos para canal 
Disney y Píxar.

Duración: 3h

Aforo: 30 asistentes.

Jueves 15 de febrero de 10 a 13 horas (confirmar)

Jueves 22 de febrero de 10 a 13 horas (confirmar)

TALLER DE FOTOGRAMETRÍA PARA CINE 3D

Introducción a las técnicas profesionales de captura digital del 
mundo real para su incorporación a espacios virtuales en 3D.

La fotogrametría consiste en la toma fotográfica múltiple de ob-
jetos del mundo real y su conversión en objetos tridimensionales 
digitales de altísima calidad.

El alumno aprenderá los pasos a seguir para poder registrar 
objetos y espacios reales.

El alumno conocerá las herramientas básicas para el trabajo con 
3D.

El alumno aprenderá como incorporar los registros digitales del 
mundo real al virtual.

El alumno conocerá las aplicaciones creativas posibles de la 
técnica de la fotogrametría.

Duración: 3h

Aforo: 20 asistentes.

Martes 13 de febrero de 10 a 13 horas

Martes 20 de febrero de 10 a 13 horas

TALLER DE INTRODUCCIÓN CREACIÓN DE 
ESCENARIOS INTERACTIVOS EN 3D (MOTOR 
GRÁFICO UE4)

Este taller introducirá al asistente a la creación de escenarios 
3D en una de las herramientas más utilizadas en la producción 
de videojuegos, el motor gráfico Unreal Engine 4. Este tipo de 
herramienta es la que se utiliza en la mayoría de las grandes 
producciones del videojuego.

Duración: 3 h

Aforo: 10 alumnos.

Lunes  12  de febrero de 10 a 13 horas

Lunes 19 de febrero de 10 a 13 horas

Tallers ESAT
 TALLER DE INTRODUCCIÓN AL VIDEOMAPPING

Introducción al workflow (flujo de trabajo) necesario para la 
producción de un mapping audiovisual, con la utilización de 
softwares como Cinema 4D, Resolume y After Effects.

El video mapping consiste en la adaptación visual de las vide-
oproyecciones a la morfología física del objeto sobre el que se 
proyecta. 

El alumno aprenderá las técnicas básicas de videoproyección.

El alumno aprenderá cómo proyectar videos básicos y cómo 
crear escenas y efectos 3D.

El alumno aprenderá a adaptar la videoproyección a objetos del 
mundo real.

El alumno entenderá los procesos técnicos para la creación de 
un video mapping. 

Duración: 3h

Aforo: 20 asistentes.

Miércoles 14 de febrero de 10 a 13 horas 

Miércoles 21 de febrero de 10 a 13 horas
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LEO ANTOLINI
Argentina 

Leo Antolini és un ilustrador, 
director d’animació i educador 
amb més de 10 anys d’experi-
ència professional. Ha ilustrat 
llibres infantils per a editorials 
com Little Tiger Press, Hachet-
te i Oxford University Press, i 
co-creador de la popular sèrie 
de llibres “Ilyas and Duck”, a 
més de produïr i dirigir animació de vídeos per al music Mister 
G (guanyador d’un premi Grammy Llatí) i per al creador del 
Indice Good Country, Simon Anholt. El seu taller d’animació per 
a xiquets va produïr curtmetratges que van participar en molts 
festivals internacionals, incloent el Busan International Kids and 
Youth Film Festival, on van rebre el premi Asia Tie-up. 

CHUNG-HUANG WANG
Taiwan

El taiwanés Chung-huang és pro-
fessor de la Universitat de Kang 
Ning i director a l’escola primària 
Yuwun. És Doctor d’aprenentatge 
digital per la Universitat Nacional 
de Tainan. El seu camp de recer-
ca està enfocat a l’ aprenentatge 
digital, l’instrucció d’animació 
infantil i l’exposició d’art. A més, 
és president del Festival Inter-
nacional de Cinema AnimedU 
de Taiwan per a xiquets i joves 
i vicepresident de l’Associació de Desenvolupament Cultural 
Audiovisual de Tainan.

VERÓNICA PASTORINO. PABLO LOBERA
Argentina

Els argentins Verónica Pastorino i Pablo Lobera es van llicenciar 
com a professors d’arts plàstiques amb una formació superior de 
Belles Arts en dibuix i pintura. Més tard, van centrar el seu apre-
nentatge cap a estudis de formació més tecnològica, estudiant 
Comunicació Audiovisual i Multimedia e Informàtica Educativa. 
Han exercit al llarg de la seua trajectòria professional com a 
docents en diverses disciplines relacionades amb les arts i l’au-
diovisual. A més han participat com a comunicadors en diverses 
ponències habent realitzat diverses publicacions relacionades 
amb el cinema i la educació. 

Entre els seus reconeixements cal destacar els premis del 
Festival La Espiral de Cuba i el premi a la millor promo interna-
cional realitzada per a la 1ª MICE (Muestra Internacional de Cine 
Educativo) en gener de 2013.

KIKE DÍAZ
Màlaga

Minichaplin

Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Màlaga, va 
estudiar Producció de TV a l’Institut Oficial de RTVE (Madrid) i 
Guió a l’Escola Internacional de Cinema i TV de San Antonio dels 
Banys (Cuba). Ha treballat com a creatiu en l’àmbit de la comuni-
cació, productor musical i cinematogràfic, reporter i presentador 
de televisió. És, a més, autor del mètode didàctic “La magia del 
cine” i és el creador del “Aula Málaga”, un espai per al foment de 
la cultura local. Així mateix és membre de la Red Estatal de Cine 
Doméstico i ha creat i dirigeix el projecte “La mirada perdida”, 
projecte de recuperació i divulgació del cinema amateur filmat 
per particulars.

És a través de Minichaplin on Kike Díaz realitza la seua tasca 
educativa. Minichaplin es presenta, fins ara, com l’única escola 
de cinema, televisió, ràdio i premsa nòmada d’Europa especialit-
zada a més en públics no professionals (xiquets i xiquetes, joves, 
pares, mares i docents) destinada a la divulgació i alfabetització 
mediàtica.

ARIAN RAMIRO FERNÁNDEZ LARREA. YAIMA 
JUNCO HERNÁNDEZ.
Cuba

Arian i Yaima són dos professionals amb llargs anys d’experi-
ència en la Ràdio i la Televisió cubanes, han destacat en la seua 
trajectòria en l’ensenyament de l’audiovisual com a mitjà d 
d’expressió a xiquets i adolescents; participant en nombrosos 
esdeveniments i festivals nacionals i internacionals relacionats 
amb l’audiovisual i la infantesa. 

Els seus tallers introdueixen els alumnes a conèixer el món audi-
ovisual des de les seues diferents especialitats, des que sorgeix 
la idea fins que es concreta l’audiovisual. De principi a fi són 
ells els protagonistes i realitzadors dels seus propis materials. 
Dins del propi taller es combinen nocions teòriques i classes 
pràctiques.

Talleristes Internacionals
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DRAGAN MILINKOVIC 
FIMON
Serbia/Francia

Dragan Milinkovic és un 
eminent professor universitari, 
productor, escriptor i director 
amb una carrera molt fructífera. 
Es va graduar a l’Escola d’Art 
Dramatic de Belgrad , ciutat on 
va rebre també la seua mestria . 
A més, va completar el seu doc-
torat amb la tesi titulada “Possi-
bilitats de filmar una novela”. Al 
llarg de la seua vida ha passat 
grans temporades en grans institucions de tot el món, rebent e 
impartint classes de literatura i cinema. Quelcom a destacar és 
la seua tasca com a executiu del Festival Internacional de Teatre 
Alternatiu , fundador i director del primer Teatre Ètnic de Londres 
i de la Escola Independent de Cinema Infantil en Montenegro, 
cofundador i director de SEE A PARIS (Festival Internacional de 
Cinema de Països del sud-est d’Europa) i director executiu del 
Centre Cinematogràfic Serbi i president de l’Associació Sèrbia 
de les Societats Cinematogràfiques. A banda, ha sigut president i 
jurat de molt festivals internacionals de cinema.

Com a tallerista és autor de molts tallers ( (Mirant cinema, Relació 
entre Cinema i Literatura, Cine Europeu Sudoriental, Lectura d’Emir 
Kusturica, Educació Cinematogràfica Infantil, Escenografia i Actua-
ció Cinematogràfica…) 

EILEN SANABRIA
Cuba 

Investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan 
Marinello

Coordinadora de la Red del Universo Audiovisual de la Niñez 
Latinoamericana y Caribeña (Red UNIAL)

Coordinadora de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña del 
Universo Audiovisual de la Niñez y la Adolescencia

Psicóloga Clínica Familiar en el Centro de Orientación y Atención 
Psicológica (COAP) perteneciente a la Universidad de la Habana

Docente Asociada de Psicología de la Familia de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de la Habana

CARLOS GIL 
Argentina 

Historiador y periodista argentino especializado en el área del 
cine y presidente de la Filmoteca Mar de Plata y director del 
Instituto de Antropología

MARC TOBIAS 
WINTERHAGEN
Alemanya

Marc va estudiar Edició i 
Producció de Vídeo a Munic i 
va rebre formació en Estudis 
d’Arts Mediàtiques en l’Acadè-
mia de Belles Arts de Leipzig. 
També es va instruir en Estudis 
de Comunicació Multimèdia en 
l’Acadèmia de Belles Arts de 
Poznan i es va diplomar amb menció d’honor en Intermèdia. Va 
treballar com a DoP, director i escenògraf en Auroville, Índia . A 
més, va exercir com a Director assistent en el Teatre Nacional 
d’Oldenburg i com assistent en la Facultat d’Educació Artística i 
Estudis Curatoriales de la Universitat de les Arts en Poznan. És 
Doctor en Escultura i Activitats Espacials en la Universitat de les 
Arts en Poznan i, des de 2004, és professor per a xiquets i joves 
en tallers internacionals de cinema. Marc Tobias Winterhagen és 
guanyador de nombrosos premis de cine. 

IRENE BLEI
Argentina

Docent, realitzadora, investigadora i escriptora. Especialitzada 
en animació i en l’ensenyament de cinema a xiquets i jovens. És 
fundadora del Taller de Cinema “El Mate”, institució pionera en 
l’educació audiovisual dedicada a xiquets i adolescents i directo-
ra de diversos projectes fílmics coŀlectius en cinema i televisió. 
A més, és Membre fundador en institucions de bé públic amb 
objectius específics cap a la Cultura, l’Art Infantil i Juvenil i la 
participació de la Dona. Per altra part, és jurat en concursos i 
certàmens d’art infantil i juvenil i de concursos professionals 
de guió i obres acabades. També ha exercit com a expositora 
i disertant en congressos i trobades acadèmiques, nacionals i 
internacionals i ha sigut curadora de mostres fílmiques. A més 
a més ha sigut l’autora de “Canadá cuadro a cuadro”, el primer 
llibre en español que parla del cinema d’animació de Canadà. Al 
llarg de la seua trajectòria professional ha rebut díhuit distinci-
ons (premis, reconeixements i mencions especials) per la seua 
producció fílmica.

ALEJANDRA FRITTIS
Chile

Directora del Festival Ojo de Pescado, Valparaíso

tallers

10 a 11:30 DOBLATGE

El valencià Francesc 
Fenollosa, la veu d’El 
Geni Tortuga a la mítica 
sèrie anime Bola de 
Drac, realitzarà un 
taller de doblatge a la 
MICE 2018. Posarem 
les nostres veus a pel-
lícules de ficció, documentals, realities i dibuixos animats. 
Per a tots els nivells educatius i públic de totes les edats i 
condicions.

16:00 a 17:30 : CREACIÓ DE PERSONATGES

Leo Antolini és un iŀlustrador, director d’animació i edu-
cador amb més de 10 anys d’experiència professional. Es 
co-creador de la popular sèrie de llibres “Ilyas and Duck”, 
a més de produir i dirigir animació de vídeos per al músic 
Mister G (guanyador d’un premi Grammy Llatí) i per al 
creador del Indice Good Country, Simon Anholt. El seu taller 
d’animació per als xiquets va produir curtmetratges que 
van participar en molts festivals internacionals, incloent el 
Busan International Kids and Youth Film Festival, on va rebre 
el premi Asia Tie-up.

Antolini impartirà un taller de creació de personatges on es 
parlarà sobre què és i per a què serveix el disseny de per-
sonatges en animació i iŀlustració i es convidarà a participar 
en el procés de creació.

18:00 a 19:30: CONVIVÈNCIA FILMICA

Arian Ramiro Fernández Larrea // Yaima Junco Hernández 
son professionals amb llargs anys d’experiència en La Ràdio 
i la Televisió cubanes, que han destacat en la seua trajec-
tòria en l’ensenyança a xiquets, xiquetes i adolescents de 
l’audiovisual com a mitjà d’expressió; participant en nom-
brosos esdeveniments i festivals nacionals i internacionals 
relacionats amb l’audiovisual i la infància. Els seus tallers 
introdueixen als alumnes a conèixer el món audiovisual des 
de les seues diferents especialitats, des que sorgeix la idea 
fins que es concreta l’audiovisual. De principi a fi són ells 
els protagonistes i realitzadors dels seus propis materials. 
Es combina dins del propi taller nocions teòriques i classes 
pràctiques.

12:00 a 13:30: STOP MOTION 

Emilio Martí, a la MICE, proposa un taller de Stop Motion 
Pixilació en el que es crearà una xicoteta peça coŀlectiva 
d’animació Stop-Motion utilitzant materials senzills i amb 
la participació de xiquets i xiquetes. Al final del tallers els 
participants hauran entès la tècnica bàsica de l’animació i 
hauran aprés un nou joc. 

Adreçat a Segon cicle de Primària, Secundaria, Batxillerat i 
Cicles Formatius. 

Tallers
TALLERS DEL DISSABTE 17 DE GENER
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L’ús de les imatges per facilitar 
la comprensió dels missatges 

a estat una constant al llarg 
dels segles ns que l’eclosió del 
cinema va posar l’audiovisual 
com a centre fonamental de la 
cultura moderna. Però, mal-
grat les recomanacions dels pe-
dagogs , i després de més d’un 
segle d’existència del cinema, 
els estaments educatius conti-
nuen fent poc cas a la inclusió 
dels mitjans de comunicación 
audiovisuals en la dinàmica de 
l’aprenentatge a les aules i a 
l’educació en general. Al segle 
XXI, en plena societat de la in-
formació, globalitzada per les 
xarxes i de l’espectacle, la im-
portància del coneixement dels 
mecanismes audiovisuals nas-
cuts del cinema resulta impres-
cindible per ajudar a accedir a 
aquesta societat del coneixe-
ment. El cinema i el seu llen-
guatge aporta un valor didàctic, 
formatiu, educatiu, crític, però 
també investigador i productiu 
i, en qualsevol cas, un valor co-
municatiu innegable.

De l’estreta sintonia entre els 
objectius de la MICE, Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu i el Servei de ormació del 
Professorat, ve iculat a través dels ce re A TISTIC EXP ES-
SIU, i els territorials de València i Sagunt, naix la proposta d’un 
congrés que servisca de punt de trobada per a educadors i comu-
nicadors del món del cinema. El congrés CINEMAULA: Cinema i 
Educació, dins del marc de la MICE, vol ser un espai per que, des 
de diferents punt de vista , es puga debatre i re exionar col·lec-
tivament a la llum d’experts dels àmbits del cinema i l’educació, 
per contribuir al progrés de l’educomunicació, l’alfabetització 
mediàtica, lectura crítica dels missatges audiovisuals i escriptura 
conscient i creativa d’imatges, i a l’educació en mitjans de comu-
nicació, a través de la formació del professorat i de tota aquella 
persona interessada.

T e use of images to facilitate 
t e compre ension of messa-
ges as been constant over t e 
centuries until t e emergence 
of cinema, t at as put audiovi-
sual in t e center of t e modern 
culture. But, despite t e recom-
mendations of t e pedagogues, 
and after more t an a century of 
existence of cinema, educatio-
nal institutions continue paying 
little attention to t e inclusion 
of audiovisual media in t e dy-
namics of classroom learning 
and education in general. In 
t e 21st century, in t e eart of 
t e information society, globali-
zed by networks and spectacle,  
knowing t e audiovisual mec a-
nisms is essential to elp access 
t is knowledge society. Cinema 
and its language contributes a 
didactic, educational and criti-
cal value, but also a researc er 
and productive and, in any case, 
an undeniable communicative 
value.

In close tune wit  t e objecti-
ves of t e MICE, t e Interna-
tional ilm Ex ibition and t e 
Teac ing Training Service, con-
ducted t roug  t e A TISTIC -

EXP ESSIU Ce re, and t e Territories of Valencia and Sagunto, 
proposes t is Congress as a meeting point for educators and 
communicators wit in t e world of cinema. T e CINEMAULA 
Congress: Cinema and Education, wit in t e framework of t e 
MICE, wants to be a space in w ic , from different points of view, 
it is possible to debate and re ect collectively wit  experts t at 
belong to t e elds of cinema and education, to contribute to t e 
progress of educomunication, media literacy, critical reading of 
audiovisual messages and conscious and creative writing of ima-
ges t roug  teac er training and all t ose interested people.

Ximo Montañés
Director CEFIRE ESPECÍFIC ARTÍSTICOEXPRESSIU

Centre Cultural Mar io Monreal

Centre Cultural Mar io Monreal

organitza

Dins el marc de la 

col.labora Comité organitzador

Josep Arbiol, Vicente Lorenzo, Ricardo Domínguez, Inés Gail, Alfonso Escrig, 

Isaac Hernández, Joaquim Montañés

CONGRÉS CINEMAULA: CINEMA I EDUCACIÓ

Congrés CinemAula, en el marc de la MICE

Sagunt, 17 i 18 de febrer de 2018
Centre Cultural Mario Monreal
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and constantly changing cultural heritage and the develop-
ing personalities of its pupils; then it would be necessary to 
take up this challenge from a school that is open to the wider 
educational process. A task that the school must raise from the 
link between two indispensably related plans: the contextual-
ization of economic, political, ideological, cultural and media 
determinants, with a view to a critical reading -esthetic, ethical, 
ideological- of its contents and, on the other, the appropriation 
of the knowledge and languages typical of media and communi-
cation technologies so that they can be integrated creatively into 
everyday life.

Eileen Sanabria
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello (Cuba) 
Cuban Institute of Cultural Investigation Juan Marinello (Cuba)

Lo que no se ve, no existe. Educación, maneras 
de hacer cine(s) y contrarranarrativas

Nos planteaba Ramón Breu (2010) que la información no es la 
relación de una serie de hechos que suceden o han sucedido, 
sino un conjunto prácticamente infinito de discursos que tratan 
de explicarlos y que pretenden darles sentido. Existe un ejercicio 
massmediático que configura el amplio imaginario informativo 
que manejamos. Ese ejercicio es audiovisual en un tanto por ci-
ento muy elevado y procurado por poderes fácticos e institucio-
nales. Esta ponencia plantearía cómo es la configuración de esa 
realidad hegemónica, y la necesidad de un ejercicio deconstruc-
tivo y crítico para combatir sus sesgos, intereses, tergiversacio-
nes, y tantas veces, falacias en aras del beneficio corporativo. La 
educación es la herramienta clave para la combatir esos discur-
sos y el estudio del audiovisual, incluyendo las contranarrativas 
cinematográficas, es uno de sus grandes aliados instrumentales, 
para desarrollar alternativas.

What is not seen does not exist. Education, ways 
of making film (s) and counter-narratives

Ramón Breu (2010) suggested that information is not the rela-
tion of a series of events that happen or have happened, but a 
practically infinite set of discourses that try to explain them and 
their meaning. There is a mass media exercise that shapes the 
broad informational imaginary that we manage. This exercise is 
audiovisual in a very high percentage and built by factual and in-
stitutional powers. This talk  would raise how is the configuration 
of that hegemonic reality, and the need for a deconstructive and 
critical exercise to combat their biases, interests, misrepresenta-
tions, and so many times, fallacies in the interests of corporate 
benefit. Education is the key tool for combating those discourses 
and the study of the audiovisual, including cinematographic 
counter narratives, is one of its great instrumental allies to devel-
op alternatives.

Carlos Escaño
Universidad de Sevilla (España) 
University of Seville (Spain)

Ponencies

Los medios de comunicación en el aula: De la 
lectura crítica a la escritura creativa

Si partimos de la idea de que un rol fundamental del maestro 
es el de lograr la mediación entre un acervo cultural siempre 
creciente y en contante transformación, y las personalidades en 
desarrollo de sus educandos; entonces sería necesario asumir 
este reto desde una escuela abierta al más amplio proceso 
educativo. Una labor que la escuela tiene que concientizar desde 
el vínculo de dos planos indispensablemente relacionados: la 
contextualización de los determinantes económicos, políticos, 
ideológicos, culturales de los medios y sus mensajes, con vistas 
a una lectura crítica –estética, ética, ideológica– de sus conteni-
dos y, por otro, la apropiación de los saberes y lenguajes propios 
de los medios y tecnologías de comunicación de manera que 
puedan ser integrados, creativamente, a la vida cotidiana.

The media in the classroom: From critical 
reading to creative writing

If we start from the idea that the teachers fundamental role 
of the  is to achieve mediation between a constantly growing 

PONENCIA INAUGURAL

L’ensenyament de l’audiovisual a la Comunitat Valenciana. 
Balanç de la situació a 2018 i perspectives de futur

En aquesta ponència s’ofereix una visió panoràmica de 
l’evolució de l’oferta d’estudis corresponent a la «formació 
audiovisual», especialment en el context de la Comunitat 
Valenciana, des de finals de la dictadura fins a l’actuali-
tat. Així mateix, es fa especial incidència en l’àmbit de la 
formació del professorat en el camp de l’audiovisual i de 
la comunicació, que es considera de màxima importància 
estratègica.

INAUGURAL PONENCE

The teaching of audiovisual in the Valencian Community. 
Balance of the situation in 2018 and future prospects.

This talk offers a panoramic view of the evolution of the 
offer of studies corresponding to the “audiovisual training”, 
especially in the context of the Valencian Community, from 
the end of the dictatorship to the present. Also, there is a 
special incidence in the field of teacher training in the field 
of audiovisual and communication, which is considered to 
be of utmost strategic importance.

Javier Marzal
Universitat Jaume I Castelló 
University Jaume I  Castelló

Dissabte 17 de febrer de 2018 
saturday 17th of february 2018
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MESA REDONDA 

Cinema i valors. El cinema, eina educativa per a 
una societat millor

Judith Colell. Directora, guionista y productora de cine 
Pedro Solís. Director y guionista de cine 
Agustí Villaronga. Director de cine, guionista y actor

Modera: Antonio Llorens. Periodista y crítico de cine

ROUND TABLE DISCUSSION 

Cinema and values. Cinema, edutacional tool 
for a better society

Judith Colell. Director, script-writer and film producer 
Pedro Solís. Director and script-writer 
Agustí Villaronga. Director, script-writer and actor

Moderator: Antonio Llorens. Journalist and film critic

Ponencia por confirmar

Doina Bird (Estats Units)
Ex directora FIAB

Panorama del cine hecho por niños y niñas en 
festivales iberoamericanos

En los últimos años se ha expandido la producción audiovisual 
por parte de niños y adolescentes alrededor del mundo. Muchas 
de estas producciones realizadas ya sea dentro del entorno 
escolar o en actividades extraescolares están participando en 
certámenes audiovisuales dedicados exclusivamente a los más 
jóvenes. A sabiendas de que en la mayoría de países la educa-
ción mediática no está implantada, surgen algunas inquietudes 
vinculadas al cine hecho por niños, como por ejemplo: ¿Cuál es 
la calidad técnica y de producción de este tipo de cine? ¿Qué 
temáticas desarrollan en sus producciones? ¿Qué objetivos 
tienen estas iniciativas de formación audiovisual? ¿En qué grado 
los festivales de cine hecho por niños en Iberoamérica impulsan 
estas acciones? Una visión panorámica de estas experiencias 
nos ayudará a comprender este fenómeno en el cual numerosos 
niños están aprendiendo a hacer cine a través de la práctica, y 
participando en muestras y certámenes audiovisuales.

Outlook of the cinema made by children in 
South-American festivals

In recent years, audiovisual production has been expanded by 
children and adolescents around the world. Many of these pro-
ductions carried out either within the school environment or in 
extracurricular activities are participating in audiovisual contests 
dedicated exclusively to the youngest. Knowing that in most 
countries media education is not implemented, there are some 
concerns related to movies made by children, such as: What is 
the technical and production quality of this type of cinema? What 
themes develop in their productions? What are the objectives of 
these audiovisual training initiatives? To what extent do film festi-
vals made by children in South-America promote these actions? 
A panoramic view of these experiences will help us to under-
stand this phenomenon in which many children are learning to 
make movies through practice, and participating in audiovisual 
exhibitions and contests. 

Jacqueline Sánchez
Taller Telekids Telekids workshop

La difusió dels valors a través del cinema. 
Educació, cinema i valors

Des dels seus orígens, el cinema ha transmès coneixements i 
informacions, conceptes, pautes de conducta, creences i com-
portaments. Això té a veure amb com funcionen els mecanismes 
de l’aprenentatge en el ser humà: un concepte o una idea es 
interioritza i s’aprèn sense esforç i es converteix en una experi-
ència inolvidable si s’impliquen els sentiments i les emocions. 
És el que ens passa a tots quan veiem una peŀlícula. En el cas 
dels nens, el poder de suggeriment de les peŀlícules resulta 
reforçat pel fet que viuen un període en què s’assimilarà millor 
la informació que configura els nostres valors i la nostra identitat 
personal i social.

Això és, precisament, el que converteix al cinema en una formi-
dable eina educativa especialment en la difusió dels valors.

The dissemination of values through cinema. 
Education, cinema and values

From its origins, cinema has transmitted knowledge and informa-
tion, concepts, behavior patterns, beliefs and behaviors. This has 
to do with how the mechanisms of learning work in the human be-
ing: A concept or an idea is nternalized and learned without effort 
and becomes unforgettable if feelings and emotions are involved. 
It’s what happens to everyone when we watch a movie. In the case 
of children, the power of suggestion of the films is reinforced by 
the fact that they live in a period in which we better assimilate the 
information that makes up our values and our personalandsocial 
identity. This is precisely what makes cinema a formidable educa-
tional tool, especially in the dissemination of values.

Maite Ruiz de Austri
Escritora, guionista y directora de cine y televisión Writer 
Script-writer and film and television director 

La inclusión en el cine

Cuando se apagan las luces en una sala de cine, quedas absorto 
con la pantalla y con un relato que atrapa y juega con tus emoci-
ones. Esa sala inclusiva, pagas una entrada y nadie se fija ni en tu 
clase social, ni en tu género, ni en tu edad, ni en tu aspecto físico…

La película va contando otras vidas, realidad o ficción pero … 
¿qué nos impide en la sociedad actual repensar esa posibilidad 
inclusiva de las salas de cine?  Una realidad de inclusión social 
que no está del todo apoyada. ¿Nos preguntamos  por la audio-
descripción? ¿Subtítulos? ¿Accesibilidad a la sala?

Inclusion in the cinema

When the lights go out in a movie theater, you are absorbed by 
the screen and by a story that catches and plays with your emo-
tions. That inclusive room, you pay for an entrance and nobody 
looks at your social class, or your gender, or your age, or your 
physical appearance...

The film is going to count on other lives, reality or fiction but... 
what prevents us in the real society to rethink that inclusive pos-
sibility of movie theaters? A reality of social inclusion that is not 
fully supported. Do we ask ourselves about the audio descrip-
tion? Subtitle? Accessibility to the room?

Mercedes Ruiz
Coordinadora TRIBU 2.0 y Cero en Conducta 
TRIBU 2.0 and Cero en Conducta Coordinator
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Diumenge 18 de febrer de 2018 
sunday 18th of february 2018

Desenvolupament curricular per a l’educació 
audiovisual en l’ensenyament primari

Des de la invenció del cinema, la imatge animada es converteix 
en un mitjà de comunicació i desenvolupament cultural, que 
s’incorpora en l’escola de manera creixent. L’accès a la tecno-
logia de producció d’imatges animades permet incorporar no 
nomès l’análisi d’imatges fet pels altres sinò també la producció 
escolar com a recurs per al desenvolupament del curriculum. 

Com es fa i com ha de fer-se l’ensenyament audiovisual? Quines 
possibilitats i quins reptes ens planteja el desig d’eixamplar les 
experiències escolars envers el cinema i la producció d’audiovi-
suals? Cóm fer innovació educativa amb audiovisuals seguint el 
curriculum?

Curriculum development for audiovisual 
education in primary education

Since the invention of cinema the animated image becomes 
a tool of communication and cultural development, which is 
increasingly incorporated into the school. The access to the 
technology of production of animated images allows to incor-
porate not only the analysis of images made by others but also 
the school production as a resource for the development of the 
curriculum.

How is audiovisual education done and how to do it? What are 
the possibilities and challenges that arise from the desire to 
widen school experiences towards cinema and the production of 
audiovisuals? How to make educational innovation with audio-
visuals following the curriculum?

Paula Jardón
Universitat de València 
University of Valencia 

Cine y educación: Expectativas didácticas

El análisis de lo que se introduce en nuestra sociedad a través 
del cine debe servir para iniciarse en el conocimiento de la 
vida en grupo, de la cultura y en el perfeccionamiento de los 
comportamientos sociales y los valores. Sin el cine es imposible 
conocer la realidad contemporánea. Los siglos XX y XXI lo han 
filmado todo. Es necesario utilizar las nuevas tecnologías, cada 
vez más a nuestro alcance, para que en las aulas, en las familias 
y en la sociedad se filme y se difundan culturas y realizaciones 
personales y sociales.

Film and education: Educational Expectations

The analysis of what is introduced into our society through cine-
ma should serve to begin in the knowledge of group life, culture 
and the improvement of social behavior and values. Without the 
cinema it is impossible to know the contemporary reality. The 
20th and 21st centuries have filmed everything. It is necessary 
to use new technologies, more and more within our reach, so 
that in the classrooms, in the families and in society, cultural and 
personal and social realizations are filmed and disseminated.

Enrique Martínez-Salanova
Grupo Comunicar 
Comunicar group 

Participación de los cineastas y de la Academia 
de Cine en la alfabetización visual

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, en su compromiso con la educación audiovisual, está 
desarrollando varias iniciativas para instaurar la mejor enseñan-
za del cine en las escuelas. 

Este conjunto de acciones, que alcanzan el ámbito internacional, 
pretenden formar parte de un movimiento de renovación del 
cine español en el que la Academia de Cine se sitúe en primera 
fila como motor de este cambio.

Una de los proyectos encaminados a generar nuevos públicos, 
críticos y reflexivos, es el Portal Educativo del Cine Español 
(PECE) que pondrá a disposición de los centros educativos en 
el extranjero adscritos al ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte español una selección de 100 filmes nacionales con 
valor pedagógico. Las películas se pondrán a disposición de los 
docentes de esos centros e irán acompañadas de guías didácti-
cas de alfabetización audiovisual que les orienten en su tarea.

Participation of filmmakers and the Film 
Academy in visual literacy

The Academy of Arts and Cinematographic Sciences of Spain, in 
its commitment to audiovisual education, is developing several 
initiatives to establish the best cinema teaching in schools.

This set of actions, which reach the international level, are 
intended to be part of a movement to renew Spanish cinema in 
which the Film Academy is placed in the front row as the engine 
of this change.

One of the projects aimed at generating new audiences, critical 
and reflective, is the Educational Portal of Spanish Cinema 
(PECE) that will make available to educational centers abroad 
attached to the Spanish Ministry of Education, Culture and Sports 
a selection of 100 films national schools with pedagogical value. 
The films will be made available to the teachers of these centers 
and will be accompanied by didactic audiovisual literacy guides 
that guide them in their task.

Joan Álvarez
Academia de Cine 
Cinema Academy 

Proyecto de la Academia “Cine y Educación”. 
Enseñar a ver, a apreciar y a hacer cine para la 
construcción de nuevas audiencias.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, teniendo como una de sus prioridades la integración de 
la enseñanza del cine en el sistema educativo, ha impulsado el 
proyecto “Cine y Educación”. 

La institución se ha comprometido a ser el motor de acciones y ac-
tividades encaminadas a conseguir un consenso educativo por el 
que el cine esté presente de manera permanente como herrami-
enta de aprendizaje en el desarrollo intelectual de los estudiantes, 
de manera que estos adquieran un conocimiento adecuado de la 
disciplina cinematográfica y, especialmente, del cine español.
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Una comisión de trabajo integrada por representantes de los 
sectores del cine y la educación están elaborando un documento 
final con propuestas claras y acciones viables para integrar el 
cine en las escuelas, que será presentado al ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, en los próximos meses. 

Este documento recoge varios anexos que resumen las dife-
rentes líneas de trabajo desarrolladas: la elaboración de dos 
listados de películas españolas imprescindibles adaptadas a los 
niveles educativos; un análisis exhaustivo del panorama actual 
sobre legislación y normativas en España en materia de cine en 
la educación, por cada comunidad autónoma;  y la creación de 
un espacio digital abierto que recoja todas las prácticas concre-
tas que existen en la actualidad sobre cine y educación.

Academy project “Cinema and Education”. 
Teach to see, to appreciate and to make films for 
the construction of new audiences.

The Academy of Arts and Cinematographic Sciences of Spain, 
having as one of its priorities the integration of film education in 
the education system, has promoted the “Cinema and Education” 
project.

The institution is committed to be the engine of actions and 
activities aimed at achieving an educational consensus where-
by the cinema is present permanently as a learning tool in the 
intellectual development of students, so that they acquire an 
adequate knowledge of the cinematographic discipline and, 
especially, of the Spanish cinema.

A working committee composed of representatives from the film 
and education sectors is preparing a final document with clear 
proposals and viable actions to integrate cinema in schools, 
which will be presented to the Ministry of Education, Culture and 
Sports in the coming months.

This document includes several annexes that summarize the 
different lines of work developed: the preparation of two lists 
of essential Spanish films adapted to educational levels; an 
exhaustive analysis of the current panorama on legislation and 
regulations in Spain regarding film in education, for each auton-
omous community; and the creation of an open digital space that 
includes all the concrete practices that currently exist in film and 
education.

Marta Tarín
Academia de Cine 
Cinema Academy 

PONENCIA DE CLAUSURA

El cinema en les escoles

El motiu pel qual el cinema està entrant lentament però de 
manera segura a les escoles té arrels en la psicologia de 
l’aprenentatge. L’objectiu de presentar o produir peŀlícules 
a les aules és canviar el comportament dels estudiants. El 
rodatge desperta la motivació de la creativitat i l’activitat en 
els joves i els xiquets, dins i fora de l’aula. Actualment, les 
escoles són convencions de joves aficionats a les pel.lícules 
i al cinema. Encara que estem tractant d’organitzar les as-
semblees de cinema, aquesta no és la manera de demostrar 
el valor de la peŀlícula a les escoles. Els muntatges de peŀlí-
cules poden ser molt efectius si es presenten com a tallers 
pràctics al costat del programa educatiu principal, per a una 
millor presentació del contingut del seu estudi. Així, mostrar 
un cert esquema de com treballar no és una idea vana. Pot 
solucionar els reptes existents en la societat i millorar-los en 
la pràctica. 

PONENCIA CLAUSURA

Film in schools

The reason that Film is slowly but surely entering in schools’ 
course-units has roots in psychology of learning. The aim 
of presenting or producing movie in the classrooms is to 
change students’ behavior. Filming awakens the motivation 
of creativity and activity in youth and children, inside and 
outside of classroom. Nowadays, schools are conventions of 
young fans of Film and Cinema. Although we’re trying to or-
ganize the movie assemblies, this is not the way of substan-
tiating the value of Film in schools. Movie assemblies can 
be very effective only when they are not separated from the 
program, but they are practical workshops beside the main 
educational program, for a better presentation of the content 
of their study. Thus, showing a certain scheme to how to 
work is not a vain idea. It can solve the existing challenges in 
society and implement it in practice.

Dragan Milinkovic Fimon, PHD
Professor Emeritus, Belgrade, Serbia 
Profesor emèrit, Belgrad, Serbia
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DIA 17 - de 12.30 a 14 hores

Irene Blai 

Taller de cine El Mate

Horacio Quiroga, cuentista es una película collage que reúne 
pasajes documentales de la vida del intenso escritor junto con 
algunos de sus relatos, interpretados desde diferentes ópticas 
y con múltiples estilos artísticos. El largometraje fue realizado 
por unas 200 personas en el Taller de Cine “El Mate”, espacio 
de formación audiovisual gratuito de Argentina, en actividad 
continuada desde 1987. Tras 30 años de producción integral en 
manos de los chicos, esta obra ha sido construida de mane-
ra colaborativa entre niños y adultos, sumando esta vez a los 
docentes de la escuela tanto como a algunos padres en un 
proyecto colectivo común.  

El modelo de trabajo reconoce la posibilidad de involucrarse a la 
par sin interferir, aportando desde lo personal la misma sensibi-
lidad y entrega para abordar la creación.

DIA 16 - de 18 a 20 hores

Jordi Orts

400 Colps – Escola Gavina

Mirem i fem Cinema: Espai de 
trobada al voltant de l’educació 
audiovisual.

Mirem i fem cinema mira de proposar-se com a l’espai de troba-
da per al professorat al voltant de l’educació audiovisual. Si feu 
cinema en alguna de les diferents etapes educatives o senzi-
llament si vos interessa l’educació audiovisual, vos proposem 
un punt de trobada per conèixer-nos i intercanviar reflexions, 
inquietuds i propostes.

DIA 17 - de 11.00 a 11.30 hores

Paula Jardon, Josep V.Garcia Raffi

Facultat de Magisteri 
Universitat de València

Els professionals de l’educació han de ser conscients del caràc-
ter formatiu del cinema perquè proporciona coneixement i és 
una eina bàsica d’acostament al món.

L’ensenyament ha de preparar l’alumnat perquè adopte una 
visió crítica de la cultura audiovisual. Hi apareixen personatges 
de ficció amb personalitats definides que ens emocionen i amb 
els quals ens podem identificar. El cinema pot ser la gènesi o 
l’alienador de la consciència de la nostra identitat.

espaiCinema és un grup estable d’innovació educativa de la UV. 
El volum de Didàctica de la Pantalla que presentem és el quart 
d’una sèrie i és dedicat a les Identitats, cinema i educació.

DIA 17 - de 11.30 a 12.00 hores

Carlos Gurpegui

Cine y Salud

Organizado por Gobierno de Aragón, desde la Dirección General 
de Salud Pública y la Dirección General de Innovación, Equidad y 
Participación, el Programa Cine y Salud tiene por objeto abordar 
desde el cine la promoción de la salud y la prevención de los 
problemas de salud más relevantes en la adolescencia, fomentar 
la mirada crítica y la responsabilidad personal, y potenciar la cre-
ación de mensajes saludables desde el Certamen Cine y Salud. 
Para más información www.cineysalud.com

DIA 17 - de 17 a 17.30 hores

Paolo Beneventi

Coordinador proyecto Sguardo dei Babini sul Mondo

“I protagonisti dello Sguardo dei Bambini sul Mondo hanno 
dai 6 ai 14 anni. Usano subito in prima persona i mezzi facili e 
potenti che la tecnologia mette oggi a disposizione di tutti, solo 
rispettando alcune regole che garantiscano la qualità. Liberi di 
giocare e contenti di essere ascoltati, raccontano con il video dal 
loro punto di vista storie di finzione, ma anche di scuola, teatro, 
natura, arte, matematica, filosofia. Sono coordinati da un gruppo 
che collabora da diversi paesi del mondo, verifica e monta i pro-
dotti finali e li propone al pubblico, svelando una realtà varia e 
inaspettata che va oltre gli stereotipi culturali e commerciali che 
rendono spesso difficile la comunicazione tra le generazioni”. 

PRESENTACIONS

PRESENTACIONS MICE 2018
Centre Octubre Cultura Contemporània de València, 16 i 17 de febrer de 2018
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DIA 17 - de 17.30 a 18 hores

Kike Diaz

MiniChaplin 
Educ. Cultura y Ocio Creativo

Minichaplin es la marca bajo la que 
desarrolla sus actividades la entidad 
sin ánimo de lucro Miroy. Llevamos a 
cabo programas educativos, proyec-
tos de gestión cultural y de produc-
ción media. Como centro de divulga-
ción ofrecemos talleres, cursos, concursos, cinefórums, campus 
y campamentos para poner al alcance del mayor número posible 
de personas las claves de los lenguajes de comunicación masiva 
de nuestro tiempo: prensa, radio, foto, video, tele y cine. Lo hace-
mos según “La magia del cine” nuestro propio método didáctico; 
aunque con sede en Málaga, somos desde el inicio (2005) un 
centro de cultura y ocio nómada y nuestras actividades son 
siempre gratuitas o de bajo coste para quienes las disfrutan. 

DIA 17 - de 18 a 18.30 hores

Santiago Barrachina

Secretario de Redacción 
Revista Archivos de la Filmoteca

En una época de creciente interés y preocupación por las didác-
ticas artísticas, desde la revista de estudios históricos sobre la 
imagen, Archivos de la Filmoteca, nos planteamos un monográ-
fico para examinar metodologías y experiencias en el ámbito 
concreto de la didáctica del cine y, por extensión, del audiovisual.

Partiendo de la premisa de que, desde hace ya algún tiempo, 
vivimos en la era de las llamadas multipantallas (cine, televi-
sión, internet), el citado monográfico tratará de indagar, y sacar 
conclusiones, respecto a cómo se educa en la imagen desde 
ámbitos educativos, tanto reglados como no-reglados, atendien-
do a los procesos de aprendizaje relacionados con la producción 
audiovisual, su lenguaje, así como la importancia de la imagen 
en cuanto a la transmisión de valores y su idoneidad a la hora de 
abrir espacios de debate.

DIA 17 - de 18.30 a 19.00 hores

Josep Àngel Mas Castells

Subdirector de Promoció i Foment 
Campus de Gandia-UPV

El Grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat Politècnica 
de València s’imparteix al Campus de Gandia. El seu pla d’estudis 
presenta una singularitat: els projectes finals de semestre, en 
els quals els alumnes realitzen un producte audiovisual complet. 
Destaquem, en aquest marc de la MICE, l’espot publicitari realit-
zat al segon curs i el curtmetratge de ficció de tercer. També és 
remarcable que una quantitat considerable d’aquests projectes 
té vida fora de les aules, cosa que demostra la professionalitat i 
el compromís del professorat i de l’alumnat de la titulació.
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DISSABTE 10 DE FEBRER

GALA D’OBERTURA

VALÈNCIA

Palau de Les Arts 
16:30 a 17:00 h. 

Estora Rosa. Photo call
17:00 a 18:30 h. 

Cerimònia d’Obertura MICE 2018

DIUMENGE 11 DE FEBRER

DIA GRAN DE LA REPÚBLICA TXECA

CASTELLÓ

Teatre del Raval 
10:00 11:30 h.

Curts Aneta Žabková. República Txeca 

Plaça Maria Agustina
11:30 a 12:15 h. 

Festa de Carrer oferida per l’Ajuntament de Castelló

Teatre del Raval
12:15 a 13:45 h.

Llargmetratge L’Homenet . Velká cesta Malého República Txeca

Auditori de Castelló 
18:30 a 19:00 h. 

Inauguració de l’exposició 12 worlds per part de l’Ambaixadora 
Txeca a Espanya

19:00 a 20:30 h. 
Concert Extraodinari dedicat a la República Txeca de l’Orques-
tra Simfònica de Castelló sota la direcció d’Henri Adams amb 
l’assistència de l’Ambaixadora Txeca a Espanya

Programa:
The Noon Witch Op.108 A. Dvorak
La meua Pàtria, JB 1/112 Die Moldau B. Smetana
Slavonic Dances (selecció) A. Dvorak 

DILLUNS 12 DE FEBRER

CASTELLÓ

Paraninf Universitat Jaume I
9:00 a 10:30 h.

Projecció Oficial Secció Universitària MICE 2018. Amb jurats en 
sala.

10:30 a 12:00 h. 
Master Class Game Of Thrones a càrrec del cap d’animació de 
la sèrie Thomas Kutschera.

12:00 a 13:30 h. 
Projecció Oficial Secció Universitària MICE 2018. Amb jurats en 
sala.

PORT DE SAGUNT 

Centre Cívic
19:00 a 20:00 h. 

Presentació de l’Escola de Cinema de Praga a càrrec del seu 
director Tariq Hager i projecció d’una selecció dels millors curts 
de l’escola.

VILA-REAL

Auditori Municipal Vila-Real
19:00 a 20:30 h.

I’m Kalam. Jo sóc Kalam. Llargmetratge Índia. Amb l’assistència 
dels seus productors Jitendra Mishra i Donna Deb.

DIMARTS 13 DE FEBRER

SANT MATEU

Auditori Municipal 

19:00 A 20:00 H.

Projecció Documental Txec «Childrens On Line» República 
Txeca amb l’assistència de la seua directora Katerina Hager. A 
continuació taula redona : Xarxes socials i educació

DIMECRES 14 DE FEBRER

DIA MICE RURAL

ARAS DE LOS OLMOS

Teatro Municipal
11:00 a 11:30 h. 

Xocolatada
11:30 a 14:00 h.

Tallers i activitats per a l’alumnat
16:00 a 18:00 h.

Projecció Curts Escolars MICE 2018
18:00 a 20:00 h.

Projecció Curts Mediambientals Indonesis. Amb l’assistència de 
la directora la documentalista Penny Silvania Putri Tjondrone-
goro

The Zoologists: The Stories in the Expedition
Macaca Fascicularis: Simeulue Long Tailed Monkeys
Duties Etnobotanist in Simeulue Island
Amb l’assistència de la directora la documentalista Penny 
Silvania Putri Tjondronegoro

DIJOUS 15 DE FEBRER

VALÈNCIA

MUVIM
18:00 a 19:00 h.

Taula Redona «Dones, Cinema i Educació» Amb l’assistència de 
Judith Colell, Paqui Méndez i Rosanna Pastor.

19:00 a 21:00 h.
Homenatge a Judith Colell . Projecció de la peŀlícula «Elisak»

BONREPÓS I MIRAMBELL

Auditori Municipal de Bonrepòs i Mirambell
19:00 a 20:30 h.

Projecció llargmetratge «Històries Mortals» de Jan Bubeníček 

DIVENDRES 16 DE FEBRER 

VALÈNCIA

Octubre Centre de Cultura Contemporània
18:00 a 20:00 h.

Mirem i fem Cinema.

BENETÚSSER

Centre Cultural el Molí
18:00 a 19:00 h.

Presentació projecte de nou curt de Guillermo Alcalà Santa Ella 
Amb Guillermo Alcalà Santa Ella (director), Francesc Colomer 
(actor) i Sandra Mora (productora)

19:00 a 20:00 h.
Homenatge a Agustí Villaronga. Amb la presència del director 
mallorquí. Actuarà de mantenidor de l’acte Antonio Barrero 
director del FIC-CAT. La Companyia Teatral Viviendo del Cuento 
amenitzarà l’acte. Projecció de la peŀlícula “Pa Negre”

PROGRAMA MICE 2018
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DISSABTE 17 DE FEBRER

SAGUNT

Sala Mario Monreal
08:30 a 20:00 h.

Congrés Cinemaula: Cinema i Educació

VALÈNCIA

Octubre Centre de Cultura Contemporània
Tallers Audiovisuals
10:00 a 14:00 i 17:00 a 20:00 h. 

Xarrades i presentacions
11:00 a 11:30 h.

Paula Jardón Josep Vicent García Raffi. Presentació del llibre 
«Didàctica de la pantalla»

11:30 a 12:00 h.
Carlos Gurpegui presenta el projecte del Govern d’Aragó «Cine 
y Salud»

12:30 a 14:00 h.
Irene Blei presenta el Taller de Cine El Mate de Buenos Aires 
Argentina i la peŀlícula «Horacio Quiroga, cuentista»

16:15 a 17:00 h. 
Presentació del projecte del CEIP Víctor Oroval de Carcaixent 
«De nosaltres colors»

17:00 a 17:30 h. 
Presentació del projecte Sguardo dei Babini sul Mondo Brèscia. 
Itàlia

17:30 a 18:00 h.
Presentació de Kike Diaz MiniChaplin Educ. Cultura y Ocio 
Creativo. Màlaga

18:00 a 18:30 h.
Presentació Multipantalles Santiago Barrachina Secretario de 
Redacción. Revista Archivos de la Filmoteca

COMPETICIÓ OFICIAL INTERNACIONAL

Secció Fins 12 MICE 2018
10:00 a 11:00 h. 

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
12:00 a 13:00 h.

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
16:00 a 17:00 h.

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
Secció Fins 18 MICE 2018
13:00 a 14:00 h.

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
17:00 a 18:00 h. 

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
19:00 a 20:00 h. 

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
Secció Animació MICE 2018
11:00 a 12:00 h.

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
Secció Ficció MICE 2018
18:00 a 19:00 h.

Projecció Oficial. Amb jurats en sala
Las Naves

18:00 a 19:00 h. 
Estrena Documental “Gurs, Historia y Memoria” Amb l’assistèn-
cia de la seua directora Verónica Sáenz el director de produc-
ció, Fernando Yarza y el dibuixant Paco Roca
19:00 a 20:30 h. Relats Digitals Universitaris

DIUMENGE 18 DE FEBRER

SAGUNT 

Sala Mario Monreal
10:00 a 14:00 h. 

Congrés Cinemaula: Cinema i Educació

VALÈNCIA

Octubre Centre de Cultura Contemporània
COMPETICIÓ OFICIAL INTERNACIONAL

Secció Animació MICE 2018
10:00 a 11:00 h. Projecció Oficial. Amb jurats en sala

Secció Ficció MICE 2018
11:00 a 12:00 h. Projecció Oficial. Amb jurats en sala

Secció Animació MICE 2018
12:00 a 13:00 h. Projecció Oficial. Amb jurats en sala
13:00 a 14:00 h. Projecció Oficial. Amb jurats en sala

PEDREGUER

Carrers de Pedreguer
18:30 a 19:00 h. 

Espectacle de foc de carrer

Espai Cultural 
19:00 a 20:30 h. 

Projecció de la peŀlícula «Els menjamitjons» República Txeca 
amb l’assistència de la seua directora Galina Miklínová

DILLUNS 19 DE FEBRER

DÉNIA

Carrers de Dénia: CEIP Montgó - CEIP Pou de la Muntanya - 
CEE Raquel Paya – CEIP Cervantes 
9:30 a 11:00 h.

Passacarrer de les escoles de Dénia

Carrer de la Via
11:00 a 12:00 h. 

Esmorzar de convivència
12:00 a 13:30 h. 

Tallers al carrer

Teatre Auditori Dénia. Centre Social
12:00 a 13:30 h. 

Projeccions escolars

Teatre Auditori Dénia. Centre Social
16:30 a 17:00 h. 

Recepció comitiva i convidats
17:00 a 19:00 h. 

Projecció Documental- Animació “El silencio roto” amb l’assis-
tència de la directora Piluca Baquero

19:00 a 20:00 h. 
Concert.

→
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DIMARTS 20 DE FEBRER

DIA MICE FPA

ALACANT 

Museu de la Universitat d‘Alacant (MUA)
09:00 a 10:00 h. 

Curtmetratges Quatres Curts de FPA Xiva
10:00 a 12:00 h. 

Xarrada Enrique Martínez-Salanova. “Educació Audiovisual i 
Cinema a la Formació Permanent d’Adults. Motivació”

12:00 a 14:00 h.
Llargmetratge homenatge a Jan Sverak “Un mundo azul oscu-
ro” República Txeca

CALLOSA DE SEGURA

Carrers de Callosa de Segura
18:00 a 19:00 h. 

Animació de carrer.

Casa de Cultura
19:00 a 20:30 h. 

Projecció de la peŀlícula de l’homenatge a Jan Sverak Óscar a 
la millor peŀlícula de parla no anglesa “Kolya” República Txeca

DIMECRES 21 DE FEBRER

DIA MICE INFANTIL

BIAR

Casa de Cultura de Biar
10:00 a 13:00 h. 

Tallers Audiovisuals per a Educació Infantil ofertats pel CEFIRE 
Específic d’Educació Infantil

Carrers de Biar
18:00 a 18:30 h. 

Animació de carrer. Se prepara una de bona

Casa de Cultura de Biar
18:30 a 19:00  h. 

Presentació MICE INFANTIL per part del CEFIRE Específic. 
Conduirà la presentació Faula Teatre d’Ibi

19:00 a 20:00 h. 
Projecció dels curtmetratges animats “Kretk” El Talp. República 
Txeca

GUARDAMAR DEL SEGURA

Casa de la Cultura
18:00 a 20:00 h. 

Jornada a Guardamar de Segura. 
Educomunicación en Latinoamérica. Cuatro mujeres pioneres. 
Experiencias triunfadoras en cine y educación

Irene Blei Directora del Taller El Mate. Buenos Aires. Argen-
tina
Alejandra Fritis. Directora del Festival Ojo de pescado. Valpa-
raíso. Chile
Liset Cotera. Directora de La Matatena. Ciudad de México. 
México
Eileen Sanabria. Coordinadora de la Red Unial. Universo 
Audiovisual de la Niñez Latinoamericana. La Habana. Cuba
Presentarà Enrique Martínez Salanova, vicepresident del 
Grupo Comunicar y director de la Revista Aularia

DIJOUS 22 DE FEBRER

DIA MICE INCLUSIVA

SUECA

Centre Municipal Bernat i Baldoví 
18:00 a 19:00 h. 

Presentació del projecte Wonder del Cefire Específic d’Inclusi-
va.

19:00 a 20:30 h. 
Projecció de la peŀlícula “Wonder” Estats Units

DIVENDRES 23

LA FONT DE LA FIGUERA

Ajuntament de La Font de la Figuera
18:00 a 18:15 h. 

Rebuda a l’Ajuntament a Jan Sverak per part de les autoritats 
municipals

Carrers de La Font de la Figuera
18:15 a 19:00 h. 

Parada Moros i Cristians i L’Ú de La Font de La Figuera

Teatre Joan de Joanes 
19.00 a 22:00 h. 

Acte Homenatge a Jan Sverak. Projecció de la peŀlícula “Escola 
primària” de Jan Sverak República Txeca

DISSABTE 24 DE FEBRER

GALA DE CLOENDA

BENIFAIÓ

Centre Cultural Enric Valor
12.00 a 13:30 h. 

Cerimònia de Cloenda i entrega de premis

MICE HOSPITALÀRIA

Dimecres 28 de febrer Hospital Clínic. 
Divendres 1 de març Hospital Doctor Pesset


