
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FALLES 

 Març’14 

 

EDICIÓ ESPECIAL  FALLES 2018 



 2 Curs Escolar 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FALLES 

 Març’15 

Benvolguts a tots els menbres del col.legi Helios: 

En primer lloc, vull agrair la sort que he tingut de poder 

ser el President de la Falla del Col·legi Helios aquest any. 

Em feia molta il·lusió poder representar-vos, ja que són 

molts els ratos bons que pase ací al costat de tots 
vosaltres. 

Sóc faller desde que vaig nàixer perquè pertany a una 

família de tradició fallera, i forme part de la comissió de 

la Falla Universitat Politècnica de València. 

Estic molt content de poder compartir la representació 

de la comissió del col·legi amb Daniela, la  meua 

inseparable companya, la meua germana, la Fallera 

Major del la Falla del Col·legi Helios. Sense cap dubte, 
per a mi és la millor candidata a aquest lloc. 

Vull agrair a tots els meus companys que es dediquen a 

realitzar el monument faller, apreciant el seu esforç i tot 

el temps que dediquen, perquè tot siga perfecte aquest 

dia, també agrair a la direcció, els mestres, el personal 

administratiu, els auxiliars i tot l’equip humà del col·legi 
Helios per la seva dedicació i treball. 

Per finalitzar, desitjar-vos unes bones Falles i espere que 

gaudiu tots de les activitats que han organitzat en el 

col·legi per aquesta setmana fallera, que segur serà “de 

cine”. 

COMENCEN LES FALLES….. PREPARATS, LLUMS, CÀMERES I 

ACCIÓ!!!. 

VISCA LA FALLA DEL COL·LEGI HELIOS I VISCA VALÈNCIA!!! 

NACHO CATALA i PASCUAL                                                      
President Falla Col.legi Hèlios 2018 

 

Salutació del PRESIDENT  

 
NACHO CATALÀ I PASCUAL 

FALLES 

 Març‘18 
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Salutació de la FALLERA MAJOR  

 
DANIELA CATALÀ i PASCUAL  

FALLES 

 Març‘18 

 Benvolguts a tots els menbres del col.legi Helios: 

Per primera vegada em dirigeix a tots vosaltres aprofitant 

l’ocasió que em brinden aquests fulls del llibret i vos envie 
la meua salutació en nom del col·legi al que represente. 

Comença el compte enrere per a la setmana mes 

esperada per a tots els valencians fallers, i enguany jo 

l’espere amb mes ganes que mai, ja que era el meu 

somni poder ser la Fallera Major del meu col.legi  i si mes 

cal poder compartir aquest sommi amb el meu germà 

Nacho com a President, que segur portará el carrec amb 
molta il·lusió i orgull. 

És una festa que jo visc al màxim perquè sóc fallera 

desde que vaig naixer. M'encanten tots els seus actes, és 

una festa plena d'art, història i tradició. Per a mi la millor 
festa del mon. 

A més des d'açÍ m'agradaria donar les gràcies a tots els 

que feu possible que pugam gaudir del tot el que 

comporten unes falles en sol un dia, intens, emocionant, 

alegre i divertit. Gràcies pel vostre treball, implicació, 
dedicació i vocació. 

És un honor convidar-vos a gaudir de tots els actes fallers i 

que vos empapeu d'una setmana plena de foc, pólvora i 

tradició. 

Vos desitge les millors Festes Falleres. 

Visca la Falla del col·legi Helios, Visca València. 

 

DANIELA CATALA I PASCUAL                                                         

Fallera Major col.legi Hèlios 2018 
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President i Fallera Major Eixint 

3r PRIMÀRIA  

2n PRIMÀRIA  

6é PRIMÀRIA  

 CORT D’HONOR  2018   

1r PRIMÀRIA  

4t PRIMÀRIA  

INFANTIL 2n 

INFANTIL 3r 
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President i Fallera Major Eixint 

3r PRIMÀRIA  

2n PRIMÀRIA  

6é PRIMÀRIA  

 CORT D’HONOR  2018   

1r PRIMÀRIA  

4t PRIMÀRIA  

INFANTIL 2n 

INFANTIL 3r 

FALLERA MAJOR EIXINT 

Blanca Tornadijo i Soriano 

PRESIDENT EIXINT 

Tomás Mongelós i Aguirre 

                

    Noemi                         

 Arias       Leyre                

 i Sanz     Navarro        

         i Magraner  

        

 

               Roan                  

       Mangas        Cayetana          

       i Sánchez        Puig                      

                             i Giménez

   

 

               Cristina                         

     Hernández       Adrián     

   i Noguera   Salmerón                      

                              i Villalba

  

                Alicia                         

     Martínez       Carla      

       i Plaza      De la Fuente                      

                              i Mateo  

 

               Teresa                         

       Quijada       Noelia     

      i Gallardo      Barrés                      

                           i Francés  

 

               Lucía                         

        López         Julia Rou    

       i Ichaso         Consul                      

                            i García  

 

               Claudia                         

       Aparicio       Natalia     

   i Gómez      Pintado                      

                              i Huesca
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PROJECTE COL.LABORATIU DE CENTRE coordinat per Maisé Baeza (Departament Artística) 

 Falles‘18 
LA NOSTRA FALLA 

Lema: “ 
 Lema: “UNA FALLA DE PEL.LÍCULA” 

 Un any més, els alumnes de primer de secundària han construït en 

l'assignatura de Tecnologia la Falla del Col·legi.  

 Està vegada el tema triat ha sigut el cinema, seguint el projecte 

de centre “Llums, càmera, acció! Helios de cine”.  

 Des dels seus començaments amb les primeres pel·lícules mudes, 

fins a les últimes pel·lícules d'animació. Utilitzant el cartó i el paper, els 

llapis i la pintura, la imaginació i la constància, el resultat ha sigut una 

“Falla de Cine”. Esperem que vos agraden els seus ninots artistes, les 

seues pel·lícules infantils, els seus clàssics de cine....llegiu amb atenció 

els seues cartells i gaudiu!. 

 Fotograma a fotograma han anat passant els dies de col·legi fins 

a arribar a hui, el dia de la Plantà. Els alumnes de primer de Secundària 

han bolcat tota la seua imaginació a fer una “Falla de Cine”.  

 Recordant els seus moments infantils han construït les seues 

pel·lícules favorites.  

 Estudiant els primers dies de cine han representat les primeres 

càmeres i pel·lícules.  

 Utilitzant les primeres tècniques falleres han dissenyat els seus 

ninots espectadors, artistes i directors. Observant l'actualitat han donat 

vida als premis de cine, amb la seua estora roja i les seues estreles.  

 Així , dibuixant, retallant, pintant, construint amb il·lusió, ens han 

presentat la Falla del Col·legi Helios. “Una Falla de pel·lícula” 

Tots açò està present en la nostra falla Helios. La falla de primer de 

secundària.  

Esperem que us agrade. 

Gaudiu d’ella!  
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PROJECTE COL.LABORATIU DE CENTRE coordinat per Maisé Baeza (Departament Artística) 

 Falles‘18 
LA NOSTRA FALLA 

Lema: “ 
 Lema: “UNA FALLA DE PEL.LÍCULA” 



 8 Curs Escolar 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falles‘18 

 Lema: “UNA FALLA DE PEL.LÍCULA” 
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Falles‘18 

 Lema: “UNA FALLA DE PEL.LÍCULA” 

 

El projecte de la construcció de la falla del col·legi Hèlios ja ha acabat. 

Els artistes fallers, l’alumnat de primer d'ESO, hem hagut de treballar durant sis mesos. Hem 

aprés a cooperar, a participar i a investigar i ha sigut una feina divertida a pesar de la 

dificultat. 

El procediment de treball ha variat segons la tasca establida i les idees que es van tindre per 

a millorar el projecte es van compartir en classe.                                                                                                                        

També hem tingut l'ajuda de familiars que han aportat els seus coneixements i destreses. 

A pesar de les dificultats hem pogut concloure un projecte del què ens sentim orgullosos. 

TREBALL COL.LABORATIU DE CENTRE coordinat per Maisé Baeza 
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 Falles’18  GRUP INSTRUMENTAL HELIOS 

Molt al nostre pesar, hi ha una tendència generalitzada a valorar una pel·lícula atenent exclusivament a 

la qualitat i grandesa de la seua imatge o a la profunditat del guió. D'ací, que en gran part es qualifique 

com bona o roïna. No estem dient que no siga important però hi ha quelcom molt important a tindre en 
compte que es passa prou per alt: la música o banda sonora.  

La qualitat d'un film pot variar en funció d'este últim paràmetre i és que, la sonorització d'una pel·lícula és 

una gran ferramenta d'ambientació per a determinades escenes. Molts dels grans compositors ajuden a 

reforçar passatges alegres, melancòlics, terrorífics o d'acció. Tant és així, que no són poques les ocasions 

en què un director no veu que la seua peça funciona fins a trobar una bona música. De fet, diverses 

vegades s'han hagut de contractar diversos compositors amb l'esperança que algun d'ells dóne en el 

clau. La música expressarà aquells sentiments, circunstàncies, pensaments i idees que podran aconseguir 
i traspassar la sensibilitat de l'espectador i aconseguir una transformació psicològica en ell. 

Les falles tenen la seua propia banda sonora i al 

nostre col.legi és posible al Grup Instrumental 

HELIOS, que ens acompanyarà en el següent 

programa: 

1) "Mascletà" realitzada amb instruments de percussió. 
Interpretada per l’alumnat de 3r E.S.O. amb partitura 
original i direcció de la nostra professora de música Mª 
Carmen Santana Fariña. 
 
2) “GRUP INSTRUMENTAL FALLES” 
-Format per músics de vent i percussió de 6é primària, 1r 
i 2n E.S.O, acompanayaran a la comitiva fallera durant els 
actes del día (Presentació Fallera, passacarrer…etc). 
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Falles‘18 

L’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació 

Primària fan les seues aportacions en aquest 

apartat col.laboratiu titolat  

“UNES FALLES DE PEL.LÍCULA” 

Moltes gràcies a tots pel vostre esforç i treball! 
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 Falles‘18 

Vivim en una cultura audiovisual. Per això el cine és una excel·lent manera de 

transmetre valors en les aules. El bon ús de la temàtica de les pel·lícules, pot servir de 

suport a les matèries que s'impartixen en les aules i inclús servir com a complement a un 

altre tipus de metodologies com les tècniques grupals, els treballs d'investigació, etc.  

Les pel·lícules poden ensenyar als xiquets lliçons valuosíssimes sobre el respecte als 

altres, la importància del medi ambient, la pau,... i tot això sense donar-se compte 

mentres disfruten d'una relaxada experiència de pel.lícula  

 

INFANTIL 

Els alumnes d’ Infantil volen mostrar-
nos una pel.lícula “Toy Story” que els ha 
ajudat a treballar el concepte i el valor de 
l’amistat, tant entre els joguets com amb 
Andy, l’amo. A més ens mostra com el 
treball en equip és essencial per a 
aconseguir els objectius. Cada un dels seus 
integrants té alguna capacitat o algun 
talent primordial per a aportar al grup. 
“Toy Story” forma part dels seu projecte 
“El joc I les joguines”. No hi ha altra cosa 
més motivadora per al nostre alumnat 
com el joc. En ells desenvolupen la seua 
imaginació, raonament, aprendre a 
guanyar i a saber perdre, a integrar-se 
socialment, etc.  

Jugar és per a ells un desig, una necessitat, 
una forma d’aprendre. Esta pel·lícula ens 
acosta a un món de fantasia que ens atrapa, 
ens divertix i ens fa reflexionar. 

 

“Toy Story és una pel·lícula 

nord-americana d'animació 

digital dirigida per John 

Lasseter i estrenada en1995. 

Es va convertir en el primer 

llargmetratge dels estudis 

Pixar i va ser considerada 

com la primera cinta creada 

en la seua totalitat amb 

efectes d'animació digitals a 

estrenar-se en la història del 

cine." 
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Falles 18 INFANTIL 

L’alumnat d’INFANTIL                     

4 anys                                          

fa la seua interpretació              
de la pel.lícula TOY STORY 
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INFANTIL 

L’alumnat d’INFANTIL                     

5 anys                                          

fa la seua interpretació              

de la pel.lícula TOY STORY 

Falles 18 INFANTIL 
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Una atracció pel seu llenguatge, una motivació pel joc de paraules i una sorpresa pel seu 

descobriment final. Esta és la fascinació que senten l’alumnat de 1r de Primària per les 

endevinalles, un gènere que ajuda al desenvolupament progressiu de les capacitats de 

l’intel.lecte, fomenta la imaginació i desperta la fantasia. Si en cara no ho haveu provat, què 
esperes? 

I és que estes composicions són un vertader joc per als xiquets, que se senten atrets 

ràpidament pels constants jocs de paraules, l’ampliació de determinats camps significatius, les 

entonacions molt marcades, la freqüent paradoxal l’absència sistematica del subjecte i 

metáfora. Encara que, ells no entenguen de pecualiaritats del llenguatge, en la pràctica, esta 

forma d’expressió tremendament rica i expressiva, amenitzada amb eixa música peculiar, els 
atrau com un imant. 

L'atractiu de l'endevinalla residix en la seua pròpia fórmula basada en el caràcter més o 

menys immediat i en l'aspecte problemàtic de l'endevinalla, que són part consubstancial del 

gènere. La complicació ve quasi sempre de la mà de la metàfora, que pot ser més o menys 

literària, del joc de paraules o de la paradoxa i adquirix interés per la tendència a esquematitzar 
l'expressió 

Però, què és l'endevinalla? Un exercici intel·lectual, diuen uns autors i una enginyosa 

descripció en vers d'un missatge que el receptor ha de descobrir, diuen altres. Un clàssic, podríem 

dir també, transmés per tradició oral, que els xiquets han fet seu a base de practicar-ho, retocar-

ho i enriquir-ho perquè els flama poderosament l'atenció per la seua gràcia i enginy. Són un 

passatemps ideal per a les hores de joc amb els xiquets, que els ajuden a associar idees i 

paraules, i a enriquir el seu vocabulari. Estes dites populars tenen l’objectiu d’entretindre i divertir 

els xiquets a través de l'enginy. No esperes més, busca una estona per a les endevinalles i... que 

ho passeu molt bé en aquestes endevinalles de cinema! 

Falles 18 
1r PRIMÀRIA 
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1r PRIMÀRIA 
 Falles‘18 

Els alumnes de PRIMER de Primària ens deleiten en ENDEVINALLES de CINEMA 
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1r  PRIMÀRIA 

 Falles‘18 
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2n PRIMÀRIA 
Falles 18 

La poesia estava feta, en un primer moment i en gran manera, per al recitat públic 

i la seua transmissió oral: quedava en mans de l'aede en l'Antiga Grècia, o del trobador 

medieval, la seua difusió entre la societat. Però amb el procés d'individualització a partir 

del renaixement i l'expansió de la la impremta i, després, de l'alfabetització, es va perdre 

tal costum, i la poesia va quedar confinada a l'àmbit d'allò que s'ha privat, com un acte 

de gaudi individual. Així, ja no es recita tant en veu alta, i si es fa, va dirigit cap a un 

mateix: per això, és difícil captar cinematogràficament un recital poètic, perquè és difícil 

fixar en imatge un acte que transcorre en silenci dins del subjecte. No obstant això, ja 

siga de forma solitària, en parella o de forma grupal, el cine ha aconseguit introduir la 

poesia en el seu metratge, buscant pretextos que permeten emetre uns versos cap a 

l'espectador. 

Luis Buñuel va cridar al cine “instrument de poesia, amb tot el que esta 

paraula puga contindre de sentit alliberador, de subversió de la realitat, de 

llindar al món meravellós del subconscient”. Tenint en compte que la poesia 

està en l'aire, és a dir, que no cal escriure en vers perquè el que es faça puga 

destil·lar poesia, hi ha pel·lícules que han nascut amb voluntat poètica, com, 

per exemple, El costat fosc del cor (1992) , film que es nodrix de poemes de 
Benedetti, de Juan Gelman i d'Oliverio Girondo. 

“El cartero de Neruda”, o “Ardiente paciencia” (1994) , que va ser com va titular Antonio Skármeta 
la seua novel·la, conta la història de l'amistat entre Pablo Neruda i un jove carter en una illa italiana. 

Howl (Udol), el poema d'Allen Ginsberg, va ser portat a la gran pantalla en 2010. Una pel·lícula 

experimental interpretada per James Franco, que gira entorn de la figura del poeta i a la lectura de 
“Howl”; que marca l'inici de la generació beat.  

Robert Altman va dirigir “Short Cuts”, una pel·lícula basada en l'especial respiració de nou contes i 
un poema de Raymond Carver. 

Les influències són d'anada i tornada. La poesia també s'ha nodrit del sèptim art i molts poetes del 

segle XX han parlat en alguns dels seus poemes d'actors, actrius, escenes, títulos..., com Rafael Alberti en el 

seu llibre “Cal y canto” (1929). 

José Hierro en el seu Quadern de Nova York titula 

“La finestra indiscreta”; un dels seus poemes i José Agustín 

Goytisolo, en el poema “Las mujeres de antes”, del llibre 

“Del tiempo i del olvido”, escriu estos versos: “que no podia 

ser / que la bella pel·lícula no duraria siempre” 

“Travelling” és el títol d'un poema de Luis Eduardo 

Aute del seu llibre “La litúrgia del desorde”, el final de la 

qual diu:”y Groucho ha muerto”. 

Jorge Guillén, com molts poetes (Nicolás Guillén i el 

seu “Poema per a la veu de Marliyn Monroe”, per exemple), 
va dedicar estos versos al mite de Hollywood. 
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2n PRIMÀRIA 
 Falles‘18 

Els alumnes de 

SEGON de 

Primària ens 

descobrixen el 

CINEMA d’una 

forma molt 

POÈTICA. 
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 2n PRIMÀRIA 
 Falles‘18 

Els alumnes de 

SEGON de 

Primària ens 

descobrixen el 

CINEMA d’una 

forma molt 

POÈTICA. 
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  valencianes brilla amb llum pròpia  

3r PRIMÀRIA 
Falles 18 

Ana Duato; actriu nascuda a València porta des de 2001 interpretant a 

Mercedes Fernández, la dona d'Antonio Alcàntera, en la longeva “Cuéntame 

como pasó”. Porta tants anys fent de Merche que són molts els que han oblidat 

que abans ja havia participat en sèries tan importants com a Brigada Central 
 

 

 

l'hortolà (1996)  

El seu cosí, també valencià, és el ballarí de ballet i coreògraf Nacho Duato. 

Ana Millá; actriu, presentadora, model, periodista i escriptora és a més alacantina. El seu 

bot a la fama ho va donar de la mà de la popular sèrie Camera Café. Des de llavors no 

ha parat ja siga en televisió com a actriu o presentadora, en el cine, teatre, en el món 

de la literatura... Sens dubte, tota una dona tot terreny nostra paisana. 

Antonio Hortelano; un altre actor que sap molt bé el 

que és el fenomen fan és este actor nascut a València. A finals 

dels noranta, va protagonitzar una de les sèries que marcarien 

a tota una generació de jóvens, “Compañeros”, en la que 

donava vida Quimi. Fa poc ho vam veure veure en “Sin 
identidad”. 

  Alex Gadea, Nani Jiménez, Pau Durá, Cristina Plazas...           

La llista és llarga… del que no hi ha dubte és que el talent d'estes 

estreles valencianes brilla amb llum pròpia en el firmament." 

(1989) Celia (1992) ; Volgut mestre (1998) o Severo Ochoa. La 

conquista d'un Nobel (2001) En el seu currículum en la gran pantalla 

destaca Madrid (1987) ; Un negre amb un saxo (1989) o El gos de 

Estem acostumats a veure’ls en les sèries de televisió i en les pel.lícules. Els seus rostres de 

vegades formen part del nostre dia a dia acompanyant-nos durant la nostra sobretaula o abans 

d’anar-nos-en a dormir. Però, sabies que molts d’eixos actors i actrius han nascut a la Comunitat 
Valenciana. 

 
Alonso  de Entrerríos, el nostre viatger espadatxí, va nàixer a València, però 

no ho va fer al segle XVI sinó l’any 1971 del segle XX. Sens dubte, és un dels 

rostres més coneguts actualmente gràcies a l’èxit de l’aclamada sèrie “El 
Ministerio del Tiempo”. 

A Luis Miguel Seguí molts el paren pel carrer al crit 

2Mira, el single de la que se avecina”. I és que la 

famosa sèrie ha convertit este actor, productor de 

cine i guionista nascut a Alacant en 1972 en un del 

rostre més conegut de la xicoteta pantalla. 
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L’alumnat de TERCER 

de Primària ens dóna 

a conéixer actrius i 

actors valencians 

 

3r PRIMÀRIA 
Falles 18 
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Memòria gràfica FALLES 2017 
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PROGRAMA 

A l’Acte de la 

presentació i les 

activitats de la 

vesprada podrán 

assistir els pares i 

familiars  que així ho 

desitgen 

10.30h. - ACTE DE LA PRESENTACIÓ                                                              

(Pavelló d’esports col.legi) 

 1ª PART: Presentació Cort D’Honor,                                            

        President i Fallera Major’18                                                           

              

 2ª PART – Ofrena 

 3ª PART - Actuacions 

  Infantil:      Albaes                                                                         

  1r i 2n Primària: Banda de música                                                                      

  3r i 4t Primària:  Cançons Valencianes                                 

  5é i 6é Primària: Folklore valencià 

Grup instrumental Helios (alumnat 5é Primària fins a Batxiller)                                                

12.00h. – 13.15h. ACTIVITATS PER NIVELLS 

12’30h. DINAR INFANTIL                                                                  

13’00h. DINAR PRIMÀRIA (1r,2n)                                                  
13’15h. DINAR PRIMÀRIA (3r, 4t)                                                     

13’30h. DINAR PRIMÀRIA (5é, 6é)                                                        

14’15h. DINAR ESO-BACHILLER 

15.45h. GLOBOTÀ 

Per l’alumnat de 6é Primària                                                                                                 

PASSACARRER  

               FOLKLORE VALENCIÀ                                                                    

                                                                                                  

        GRUP INSTRUMENTAL HELIOS   

  CREMÀ FALLA   “Una Falla de pel.lícula”               

16’30h.  BERENAR POPULAR  

 Falles‘18 
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4t PRIMÀRIA 
 Falles‘18 

València ha sigut triada en nombroses ocasions com a escenari de cine. La seua 

arquitectura i espais l'han favorit com a teló de fons en nombroses cintes. A més, la seua 

llum única per a exteriors la convertixen en una localització idònia per al rodatge de 

pel·lícules. Vos presentem algunes de les pel·lícules que han tingut a València com a 

escenari de rodatge.  

Ssssh silenci...es roda!" 

ELS AGENTS DE LA T.IA El director Javier Fesser va triar el barri del Carme de València com a 

localització per a la seua pel·lícula “La gran aventura de Mortadelo i Filemón”. La cinta, basada en 

el famós còmic de Francisco Ibáñez va ubicar la seua famosa 13 Rue del Percebe en el carrer Alt, 

24. La pel·lícula va aconseguir 5 premis Goya l'any 2003, i és recordada com una de les projeccions 

amb nombre més gran d'efectes especials del moment en el cine espanyol. 

MÓN ALMODÓBAR El director manxec Pedro Almodóvar, 

guanyador de dos premis Óscar, va fer tornar als anys ´60 

a València quan va ambientar diversos espais de la ciutat 

en l'escenari de la seua pel·lícula “La Mala Educación”. 

En la cinta protagonitzada per l'actor Gael García Bernal, 

les localitzacions de la pel·lícula a València van ser: la 

plaça de Sant Lluís Bertran, el cine Tyris o els barris de 

Benimaclet i El Carmen." 

RODAR EN EL MEDITERRANI La platja de València va ser un dels llocs de rodatge en el film de l'any 

1.997 “Tranvía a la Malvarrosa”. La cinta ens fa viatjar en el temps i ens mostra una València dels 

anys ´50. La pel·lícula està basada en la novel·la de Manuel Vicent amb guió de Rafael Azcona. 

Va ser dirigida per José Luis García Sánchez i protagonitzada per Llibert Rabal, nét del també 

actor Francisco Rabal." 

UNIVERS BERLANGA El director valencià Luis García Berlanga va dur a terme el rodatge de la 
pel·lícula “Todos a la cárcel” prenent com a escenari l'antiga presó Model de València. La 

cinta que va obtindre 3 premis Goya l'any 1.994 és una crítica còmica que té com a 

protagonistes als presos d'una presó. La pel·lícula va comptar amb un gran elenc d'actors 

espanyols: Juan Luis Galiardo, José Luis López Vázquez, Agustín González, o Amparo Soler Leal 

entre altres.  

CIUTAT FUTURISTA La Ciutat de les Arts i les Ciències de València es va convertir en 

“plató” de la superproducció de Disney “Tomorrowland. El mundo del mañana” 

protagonitzada per l'actor George Clooney. El rodatge a València va tindre lloc al 

febrer de 2.014 de la mà del director Brad Bird, en la que també actua l'anglés Hugh 

Laurie conegut pel seu paper de Doctor House." 

L’ALBUFERA COM PROTAGONISTA La pel·lícula “Cañas i Barro” dirigida per Juan 

d'Orduña es va rodar a València l'any 1.954. En la cinta podem admirar la bellesa 

del Parc Natural de L'Albufera que es va convertir en escenari de rodatge d'este 

film basat en la novel·la de l'escriptor  valencià Vicente Blasco Ibáñez 
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 Moltes han sigut les pel·lícules rodades en la Comunitat Valenciana, sent esta, sens 

dubte, escenari i inspiració per a molts cineastes. Prova d'això són les moltes localitzacions 

i escenaris utilitzats en algunes produccions rodades a Alacant, Castelló i València." 

d’una altra banda, «té la seua banda, «té la seua cond ició d’objecte reverenciat 

com a manifestació literària, lingüística, social i artístic a». 

 

ANA KADOVA (1913) . La pel·lícula de 35 

mil·límetres, en blanc i negre i 82 minuts de 

duració, recreava les aventures de la 

misteriosa Ana Kadova en un regne 

imaginari cridat Balcania, on es mesclen 

nobles, vilans i espies. Rodada a Peníscola." 

DOLORETES (1923), és la primera producció 

que s'ha filmat sencera a València. 

“DON QUIJOTE DE LA MANCHA (1947)”, de 

Rafael Gil, en las que es recorren algunes 

zones de València 

CURRITO DE LA CRUZ (1948) – Director: Luis 

Lucia – Intérprets: Pepín Martín Vázquez 

(torero) I Nati Mistral. Rodada en la Plaça 

de Bous d’ Alacant, i amb poc èxit en la 

seua estrena local en el Cine Ideal. 

 “CAÑAS Y BARRO (1954)”, de Juan de 

Orduña, on es pot observar paratges com 

l’Albufera. 

“CIUTAT DE LA LLUM”No, no és una 

pel·lícula, són els immensos estudis 

cinematogràfics d'Alacant. Ací s'han rodat 

pel·lícules tan famoses com “Ágora”, 

“Balada Triste de Trompeta” i la coneguda 

internacionalment “Lo Imposible”. 

Lamentablement 

estan tancats i en 

un penós estat 

d'abandó des de 

2014. 

5é PRIMÀRIA 
 Falles‘18 
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5é PRIMÀRIA 
 Falles‘18 

El turisme cinematogràfic és un dels destins emergents entre els viatgers de tot el 

món. Consistix a recórrer els llocs on s'han desenrotllat escenes de pel·lícules o 

escenaris on ha tingut lloc la trama, conéixer les particularitats de cada espai i 

fotografiar-se en ells, quan no recrear una determinada escena. I a València, 

comptem amb un gran nombre d'espais que han sigut protagonistes de pel·lícules i 

objecte de les cambres. Llargmetratges, anuncis, programes, sèries de televisió i 

grans films han triat racons i edificis emblemàtics de València com a focus de les 

cambres. No és res estrany i més tenint en compte les condicions climàtiques i el 

contrast que existix entre els seus espais. Per això, per a la indústria del cine, 

València sempre és una aposta segura per a rodar, sobretot en exteriors.  

    En els últims anys els més empleats han sigut: La 

Llotja, la Ciutat de les Ciències, la plaça de Tetuan, 

els carrers del Carme, Russafa, Benimaclet, el teatre 

Olympia i en pel·lícules més antigues, l'Albufera, la 

platja de la Malva-rosa entre altres. De fet, en el 

mes de març, en plena voràgine fallera, el director 

Álex de l'Església va triar els estudis Galàxia Televisió 

a Paterna per a rodar la seua última pel·lícula, “El 

Bar”, protagonitzada per Carmen Curandero, 

Blanca Suárez, Terele Pávez i Mario Casas. Una 

escena que contrasta completament amb la que 

oferix la pel·lícula  “Tomorrowland”, protagonitzada 

per George Clooney i rodada en la Ciutat de les 

Ciències. 

 

Com estes, molts altres han triat els 

racons de València per a rodar grans 

films cinematogràfics. 

“El niño que robó un millón” (1960)La 

Llotja, Plaça de l’Ajuntamnet, carrers 
del barri del Carme i Marxalenes. 

“Cien años de perdón” 

(2016)Plans  aaeris de la ciutat.. 

Antic Banc de València, edifici 

Correus, carrer Xàtiva, Plaça de 
l’Ajuntamnet València. 

“La bicicleta” (2006) València 
“La Mala Educación” (2004)  

Barri Russafa i Benimaclet 
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    Dins del camp de les indústries creatives, tot producte és susceptible de ser 

intercanviat i comercialitzat. En el cas del cine, específicament en les pel·lícules, 

certament és un aspecte existent, ja que es pretén que siguen consumides per mils o 

milions de persones. D'esta manera, prèviament, se'ls ha de motivar a la compra d'un 

tiquet d'entrada per a aconseguir que assistisquen a la funció, és així com el cartell de 

cine cobra fonamental importància. 

 

   El cartell de cine, ha estat present 

des dels inicis del mateix, reflectint el 

caràcter visual del moment històric o 

moviment artístic de cada època. Ha 

complit diverses funcions, utilitzant-se per 

a destacar i difondre variats aspectes 

associats a les pel·lícules, com: els noms 

de reconeguts directors, els actors i/o 

elencs presents, la selecció o nominació 

en festivals d'importància mundial; la 

publicació de premis i guardons 

obtinguts o la trajectòria de les cases 

productores. 

 

 Hui en dia, vivim en una època de grans avanços tecnològics, a través de l'ús de 

l'internet i/o altres mitjans digitals de projecció, la qual cosa ha generat una 

immediatesa en l'accés i difusió de la informació. No obstant això, per al cas de la 

difusió de les pel·lícules de cine, es continua utilitzant els cartells com a mitjà 

d'informació. És així com en les sales d'exhibició, inclús és possible trobar-los, 

independentment de la difusió en mitjans tecnològics, la qual cosa confirma el 

significatiu impacte que esta “peça de comunicació visual” posseïx. 

Fonamentalment. La importància del cartell de cine, radica a ser un element visual 

clau, que ens informa i “sedueix” a través de diversos codis, signes i símbols que 

reflectixen el contingut i els aspectes fonamentals de la pel·lícula. D'esta manera, la 

qual cosa el cartell intenta és captar la nostra atenció i “moure’ns” que podem veure i 

gaudir la pel·lícula. Francoise Enel destacat estudiós del llenguatge i la retòrica deia: “El 

cartell no ha de ser només argumental, sinó suggestiu i insinuant”. Per tant, ha de tindre 

la capacitat d'inclinar la voluntat de les persones per a triar i transmetre l'essència en 

una sola imatge estàtica, la qual permeta a l'observador realitzar un juí de valor i 

moure-ho a l'acció de veure eixa pel·lícula. 

6é PRIMÀRIA 
 Falles‘18 
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AUCA  DE LA FALLA  Falles‘18 

DIbuixa dues vinyetes més 

7 
8 
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El nostre plató de gravació               
 



 

 

 

El fallero 

José Calixto Serrano Simeón 

(Sueca, València  1873 –  Madrid  1941) 

Despertant els nostres cors, 

València riu. 

Per la senda de les flors 

ja ve l’estiu. 

Creua el carrer la xicalla, 

replegant els trastos “pa” la falla; 

i manté la tradició 

d’esta cançó… 

Hi ha una estoreta velleta 

per a la falla de Sant Josep,      

del tio Pep…? 

I van juntant lo que els veïns els van donant 

per a buidar el porxe. 

Hi ha una estoreta velleta 

per a la falla de Sant Josep?, 

I amb una estella del muntó 

se duu el compàs d’esta cançó. 

En les cares de la gent 

tot és content. 

Xiqueta meua 

que del carrer eres l’ama 

per culpa teua 

tinc el cor encés en flama. 

No te separes 

del caliu del meu voler, 

reineta fallera, 

que si tu em  deixes 

un ninot tindré que ser, 

Hi ha una estoreta velleta 

per a la falla de Sant Josep?, 

per a la falla del teu carrer. 

 Falles‘18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sueca_(Valencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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 L’Himne de la Comunitat 
 Falles‘18 

José Calixto Serrano Simeón 

(Sueca, València  1873 –  Madrid  1941) 

Per a ofrenar noves glòries a Espanya, 
tots a una veu, germans vingau.   

 
¡Ja en el taller i en el camp remoregen, 

 
càntics d'amor, himnes de pau!. 

 
 ¡Pas a la Regió 

 
que avança en marxa triomfal! 

 
Per a Tu la vega envia 

 
la riquessa que atresora, 

 
i es la veu de l'aigua càntic d'alegria 

 
acordat al ritme de guitarra mora. 

 
Paladins de l'Art t'ofrenen 

 
ses victòries gegantines, 

 
i als teus peus, Sultana tons jardins estenen 

 
un tapiç de murta (1) i de roses fines. 

 
Brinden fruites daurades 

 
els paradisos de les riberes, 

 
pengen les arracades (2) 

 
baix les arcades de les palmeres. 

 
Sona la veu amada 

 
i en potentíssim, vibrant ressó, 

 
notes de nostra albada (3) 

 
canten les glòries de la Regió. 

 
Valencians: en peu alcem-se 

 
que nostra veu 

 
la llum salude 

 
d'un sol novell. 

 
Per a ofrenar noves glòries a Espanya, 

tots a una veu, germans vingau.   
 

¡Ja en el taller i en el camp remoregen, 
 

càntics d'amor, himnes de pau! 
 

¡Flamege en l'aire 
nostra Senyera! 

¡Glòria a la Patria! ¡Visca València! 
¡Visca! ¡Visca! ¡Visca! 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sueca_(Valencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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Falles’18     VOCABULARI FALLER   
 

“Senyor piratècnic pot començar la mascletà” 

“Senyor pirotècnic pot començar la mascletà». 

Una frase curta que anuncia festa gran, i 

llargament esperada que es pronuncie per les 

Falleres Majors des del balcó de l'Ajuntament 

de València l'1 de març de cada any. Un ritual 

íntimament lligat a les Falles i també, al gust 

per l'art pirotècnic que processen la majoria 
de valencians. 

Els cartells, dissenyats per Salva Sastre (Escola 

d'Art i Superior de Disseny de València) amb 

l'assessorament de l'associació CRE-València, 
formen part de la série «Festes tot l'any». 

La Unitat de Normalització Lingüística de la 

Diputació de València presentà, el passat 24 

de febrer,  al Museu Valencià d'Etnologia, tres 

cartells sobre el vocabulari de la pirotècnia: 

artificis pirotècnics, espectacles pirotècnics i 
manifestacions festives.  

Una iniciativa que s'emmarca dins un projecte 

de divulgació del valencià el qual es proposa 
el lèxic correcte a utilitzar en diversos temes.  
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Falles’18           MUSEUS FALLERS   
 

“5é I 6é Primaria visiten museus fallers” 

L'edifici del Museu de 

l'Artista Faller de 

València es troba a 

l'emblemàtica Ciutat 

de l'Artista Faller, que dóna 

nom al barri, i que va ser 

la primera ciutat 

temàtica d'Espanya, 

acompanyada, a més, 

per una seixantena de 
naus d'artistes fallers. 

Aquest recinte museístic 

va ser inaugurat l'any 1993, sent Mestre 

Major, Salvador Gimeno i és una bona 

mostra del treball que realitzen els 

agremiats tant en el terreny professional 

de les falles, com en altres àmbits, com 
són els treballs alternatius. 

En el catàleg, que recorre la història de 

les falles, destaquen magnífiques obres 

salvades del foc per un jurat nomenat 

pel Gremi d'Artistes Fallers.  

 

GREMI 
ARTESÀ 
D´ARTISTES 
FALLERS 
VALÈNCIA 

 

  

En el barri de 

Monteolivete i 

ubicat en un antic 

convent, el Museu 

Faller acull la 

col·lecció de ninots 

indultats de les 

Falles, tant les 

figures de les falles grans com de la 

xicotetes.                                                  

Estos ninots indultats se salven de la 

crema per votació popular que es 

realitza en l'Exposició del Ninot cada 

any.                                                              

Els ninots triat passen a formar part del 

museu i són exposats perquè els 

ciutadans i visitants puguen admirar-
los.  

A més dels ninots, es poden veure les 

fotografies de les millors Falles de cada 

any i els cartells guanyadors del 
concurs anual de Falles." 

 

“5é Primària” 

 

“6é Primària” 
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Ets un/a artista faller/a, per què no dissenyes una falla 

de pel.lícula?  

El dia 19 de març arriba el moment de la cremà                   

i la teua estrenà serà!   

Falles’18        La meua falla de pel.lícula            
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Ctra. Riba-Roja de Turia a San 
Antonio de Benagéber, Km. 6  

46183 L'Eliana (Valencia) 
Tel.: 96 2743106 

E-mail: helios@colegiohelios.com 

                  http://www.colegiohelios.com 
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