C/ Joan Batllori, 21 - Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 59 - cinebaix@cinebaix.com
www.cinebaix.cat

Segueix-nos!

Programa per a centres educatius
Un projecte educatiu al servei de la societat
Curs 2017-2018

Organització:

En conveni amb:

Programa per a centres educatius
La societat actual té en els mitjans audiovisuals una de les principals fonts d’informació i de coneixement. És per això que l’Associació CineBaix apostem pel
cinema com a eina educativa de gran valor i des dels inicis hem treballat amb
la comunitat educativa per tal d’acostar el cinema a infants i joves mitjançant el
projecte CineBaix.educa.
Cada curs oferim una programació per a escoles variada i de qualitat adreçada
a diferents nivells educatius. A més, aquest és el segon curs que també oferim
una selecció d’òperes i ballets perquè els infants i joves puguin descobrir la
música i la dansa d’una manera diferent.

“Veure, entendre i interpretar”
Els principals objectius de les sessions per a escoles són:
- Promoure que infants i joves s’acostin al cinema d’una manera crítica i activa.
- Contribuir a l’aprenentatge del llenguatge audiovisual.
- Utilitzar el cinema com a mitjà educatiu i font de coneixement atractiva i complementària al treball a l’aula.
- Acostar els infants i joves a propostes cinematogràfiques diferents de les que
habitualment tenen accés: cinema d’autor, cinema europeu i d’altres cinematografies minoritàries, cinema en català, documentals...
- Fomentar la creació d’espais de sensibilització i debat sobre la realitat que
ens envolta.
- Difondre l’experiència de CineBaix: un cinema de proximitat i autogestionat.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
Destinataris: infants i joves de 3 a 18 anys i alumnat d’escoles d’adults (consulteu cada activitat)
Preu: consulteu cada activitat

Lloc de projeccions:

CineBaix
Joan Batllori, 21
08980 Sant Feliu de Llobregat

Informació i inscripcions:

educa@cinebaix.com

Durant les sessions per a escoles:
- No està permès menjar ni beure dins el cinema.
- Els mòbils han d’estar desconnectats.
- Col·laboreu amb els voluntaris a mantenir net el cinema.

Important:
- Aviseu-nos amb antelació si hi ha persones amb mobilitat reduïda.
- Informeu l’alumnat de la pel·lícula que veuran.
- Arribeu deu minuts abans de l’hora d’inici de la projecció.
- Assegureu-vos que coneixeu on són les sortides d’emergència.
- Un cop acabada la sessió, comproveu que no us deixeu res a la sala.
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Activitats i calendari
Activitats

A qui s’adreça

Dates

cicles inicial i mitjà de primària
8/11/2017
cicle superior de primària i primer cicle d’ESO
8/11/2017
La Mostra de
CineBaix. Educa segon cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius i 9/11/2017
educació d’adults
batxillerat, cicles formatius i educació d’adults
9/11/2017
educació infantil
educació infantil
cicle inicial de primària
cicle inicial de primària
cicle mitjà de primària
Cicle
cicle mitjà de primària
“Cinema i drets
cicle superior de primària
humans”
cicle superior de primària
ESO i educació d’adults
ESO i educació d’adults
batxillerat, cicles formatius i educació d’adults
batxillerat, cicles formatius i educació d’adults
a partir de 7 anys
a partir de 7 anys
Òperes
i ballets

Sessions
a demanda
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a partir de 9 anys
per a tots els públics
primària, ESO, batxillerat...
primària, ESO, batxillerat...

infants i joves de 3 a 17 anys

14/12/2017
15/3/2018
14/12/2017
15/3/2018
15/12/2017
16/3/2018
15/12/2017
16/3/2018
21/12/2017
22/3/2018
22/12/2017
23/3/2018

tot el curs
a partir del 2n
trimestre
tot el curs
tot el curs
tot el curs
tot el curs

dijous (per a
altres dies,
consulteu dis
ponibilitat)

i del curs 2017-2018

n

s-

Títols
Azur y Asmar
La bicicleta verde
La fuente de las mujeres

Preus

Gratuït

Khamsa
La sopa de pedres i altres contes capgirats
Animalades de cine
Petits herois
Tresa y Tim. La magia de la amistad
Ocells de pas
Al sostre del món
Hermanos del viento
La vida d’en Carbassó
Loving
Figuras ocultas
12 años de esclavitud
Pago justo

Gratuït per als centres de
Sant Feliu.
Altres col·lectius,
informeu-vos-en a
educa@cinebaix.com.

Brundíbar
El gato con botas
Dido & Eneas, a hisper tale
El sueño de una noche de verano
Romeo y Julieta
El Trencanous

3 € per alumne (mínim:
400 € per sessió)

Feu la vostra proposta o consulteu els nostres
suggeriments

3 € per alumne (mínim:
400 € per sessió)
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La Mostra de CineBaix.Educa
Projeccions especials gratuïtes per a centres educatius dins l’XI edició de La
Mostra de CineBaix. Mostra de cinema internacional del Baix Llobregat.
La Mostra de CineBaix. Mostra de cinema internacional del Baix Llobregat és un projecte que té com un dels seus objectius apropar el cinema de
sud de la Mediterrània i del Llevant als centres educatius. La Mostra de CineBaix proposa un conjunt de pel·lícules a l’alumnat dels cicles mitja i superior
de primaria, ESO, batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults amb l’objectiu
de difondre i promocionar el cinema d’aquests països i donar a conèixer una
altra mirada d’aquestes societats lluny dels tòpics, fòbies i estereotips. És
una proposta per donar suport a un canvi social que fomenti la tolerància, el
respecte, la cohesió social i la convivència, tenint en compte un desenvolupament econòmic i social que lluiti contra les desigualtats, la pobresa,el racisme,
la xenofòbia i el fonamentalisme, dins una cultura de la pau.
Tot això des de la convicció que el cinema és una eina de coneixement i comprensió del món on vivim, i una contribució, mitjançant la cultura i l’expressió
artística, per canviar la imatge i els estereotips, en aquest cas concret, sobre
les maneres de viure dels pobles del sud de la Mediterrània i del Llevant.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Destinataris: Alumnat de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació
especial, escoles d’adults i educació en el lleure.
Suport a l’activitat: Cada pel·lícula s’acompanya d’una guia per treballar-ne
el contingut, abans i després de la projecció.
Objectius:
- Afavorir el coneixement dels pobles mediterranis mitjançant la cultura i l’expressió artística per tal de contribuir a canviar la imatge i els estereotips sobre
aquests països.
- Fomentar una visió i una actitud d’anàlisi i reflexió crítica de la realitat que
ens envolta.
- Acostar els joves a una oferta cinematogràfica diferent en base a la promoció
de la diversitat cultural i lingüística.
Calendari: Novembre
Horari: Matí
Preu: Gratuït
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Inscripcions: Abans del 15 d’octubre enviant un correu a educa@cinebaix.
com.
Les demandes s’atendran per ordre de petició. Capacitat segons aforament.

Dimecres 8 de novembre de 2017
Recomanada per als cicles inicial i mitjà de primària

AZUR & ASMAR

Direcció: Michel Ocelot
Països: França, Bèlgica, Itàlia i Espanya
Any: 2006
Gènere: Animació, aventures, fantàstic
Durada: 99 min
Apta per a tots els públics
Llengua: Català
Hi havia una vegada dos nens que van ser criats per
la mateixa dona: Azur, de cabells rossos i ulls blaus,
era fill d’un noble; i Asmar, morè i d’ulls negres, era
fill de la nodrissa. Tots dos van créixer com si fossin germans fins que el destí els va separar de forma
violenta i fins i tot van arribar a convertir-se en rivals.
Tots dos busquen la fada Dijins al Magreb medieval, i
això farà que es retrobin.

Dimecres 8 de novembre de 2017
Recomanada per al cicle superior de primària i
primer cicle d’ESO

LA BICICLETA VERDE

Direcció: Haifaa Al-Mansour
Països: Aràbia Saudita i Alemanya
Any: 2012
Gènere: Drama
Durada: 98 min
Apta per a tots els públics
Llengua: Castellà
Wadjda és una nena de 10 anys que viu als suburbis d’Al-Ryad, la capital de l’Aràbia Saudita. Tot i que
viu en un món conservador, Wadjda és divertida, emprenedora i sempre voreja el límit entre allò que està
permès i allò prohibit. Després d’una baralla amb el
seu amic Abdullah, un veí amb qui no hauria de jugar,
Wadjda veu una bonica bicicleta en una botiga. Vol
aconseguir-la per poder guanyar Abdullah en una cursa. Però, la mare de Wadjda no li ho permet per por
d’una societat que veu les bicicletes com un perill per
a la dignitat d’una noia.
9

Dijous 9 de novembre de 2017
Recomanada per al segon cicle d’ESO, batxillerat,
cicles formatius i educació d’adults

LA FUENTE DE LAS MUJERES

Direcció: Radu Mihaileanu
Països: Bèlgica, Itàlia i França
Any: 2011
Gènere: Drama
Durada: 135 min
No recomanada per a menors de 7 anys. Especialment recomanada per a la igualtat de gènere
Llengua: Castellà
Això ocorre avui dia, en un petit poble, en alguna part
entre el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Les dones van a
buscar aigua a una font, a la part alta de la muntanya,
sota un sol abrasador, i ho fan des de temps immemorials. Leila, una jove esposa, proposa a les dones
fer una vaga d’amor: no més abraçades, no més sexe
mentre els homes no portin aigua al poble.

Dijous 9 de novembre de 2017
Recomanada per a batxillerat, cicles formatius i
educació d’adults

KHAMSA

Direcció: Marc Almodóvar
País: Espanya
Any: 2015
Gènere: Documental
Durada: 50 min
Llengua: VO àrab amb subtítols en català
Khamsa (en àrab vol dir ‘cinc’) és un documental que
mostra la història de cinc joves (Hiba, Hakeem, Seif,
Nina i Ayoub), de cinc poblacions mediterrànies: Beirut (Líban), Alexandria (Egipte), Djerba (Tunísia), Timezrit (Algèria) i Casablanca (Marroc). Un viatge per
les inquietuds i els somnis de cinc persones unides
per una generació i les aigües d’un mateix mar, però
separades per horitzons i entorns llunyans. A través
de la seva pròpia veu i enregistrat amb els seus propis ulls, recorrerem els universos d’aquests cinc protagonistes.
Sessió presentada pel director del documental i
debat posterior amb l’alumnat.
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Cicle “Cinema i drets humans”
Cicle de pel·lícules amb clara vocació pedagògica que pretén sensibilitzar i crear un
espai d’anàlisi i reflexió sobre la realitat que ens envolta a través de la visió que en
dona el cinema.
La projecció de les pel·lícules es complementa amb una guia didàctica amb activitats per treballar a l’aula abans i després de la projecció. A partir de les pel·lícules i
les guies didàctiques que les acompanyen, es proposa treballar a l’aula d’una manera
atractiva temes com la cultura de la pau, la diversitat cultural, la interculturalitat, la solidaritat, la pobresa, les desigualtats socials, el consum responsable, la protecció del
medi ambient, els drets dels infants, la igualtat de gèneres, els drets de les minories,
etc.
El cicle “Cinema i drets humans” compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat.
Independenment de la qualificació ofical de cada pel·lïcula, fem una recomanació
orientativa segons els diferents cicles formatius.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Destinataris: Alumnes de 3 a 18 anys i d’escoles d’adults
Dates:

14, 15, 21 i 22 de desembre de 2017
15, 16, 22 i 23 de març de 2018
Els horaris, de matí, es concretaran segons la demanda.
Preu: Gratuït per als centres de Sant Feliu de Llobregat. Altres col·lectius, informeu-vos-en a educa@cinebaix.com.
Objectius:
- Utilitzar el cinema per treballar temàtiques relacionades amb els drets humans.
- Fomentar una visió i una actitud d’anàlisi i reflexió crítica de la realitat que ens envolta.
- Acostar els joves a una oferta cinematogràfica diferent en base a la promoció de la
diversitat cultural i lingüística.
Les demandes s’atendran per ordre de petició. Capacitat segons aforament
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Propostes per a educació infantil
Dijous14 de desembre de 2017

LA SOPA DE PEDRES I ALTRES
CONTES CAPGIRATS
Direcció: Clémentine Robach i altres
País: França
Any: 2017
Gènere: Animació
Durada: 40 min
Apta per a tots els públics
Llengua: Català
Una sessió de petits films que adapten de forma original contes populars i costums universals entre els infants. Qui no ha comptat mai ovelles per adormir-se?
O s’ha posat el jersei al revés per anar a l’escola? Qui
no ha sentit a parlar de la sopa de pedres? Cinc històries plenes d’encant, fantasia i humor, presentades
pel Mussol del cinema, un dibuix animat entranyable
que farà de fil conductor dels diferents curtmetratges.
Temes: Amistat, cooperació, aprenentatge quotidià

Dijous 15 de març de 2018

ANIMALADES DE CINE
Direcció: Pascal Adant i altres
País: França
Any: 2017
Gènere: Animació
Durada: 40 min
Apta per a tots els públics. Especialment recomanada per a la infància
Llengua: Català
La sessió, formada per 6 curtmetratges animats, és
una adaptació delirant de faules populars portades a
la gran pantalla amb sentit de l’humor i enginy. Petites
històries universals que conserven el caràcter educatiu original i hi afegeixen creativitat i diversió. El millor
de les faules i del cartoon en una mateixa proposta.
Temes: Les faules com a lliçons de vida
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Propostes per al cicle inicial de primària
Dijous 14 de desembre de 2017

PETITS HEROIS

Direcció: diversos
País: França
Any: 2015
Gènere: Animació
Durada: 60 min
Apta per a tots els públics. Especialment recomanada per a la infància
Llengua: Català i sense diàlegs
Divertida i bonica selecció de curtmetratges plena de
sorpreses, enginy i creativitat. Amb un punt en comú:
els seus petits herois protagonistes que intenten fer
front de forma enginyosa a diferents reptes vitals.
Temes: Coratge, solidaritat, respecte a la diferència

Dijous 15 de març de 2018

TERESA Y TIM. LA MAGIA DE LA
AMISTAD
Direcció: Agurtzane Intxaurraga
País: Espanya
Any: 2016
Gènere: animació
Durada: 75 min
Apta per a tots els públics
Llengua: castellà
Cada any els follets porten una nova primavera. Tim
n’és un que arriba per primera vegada. Despistat per
l’atractiu so de la fira, se separarà de la resta dels
follets i serà atrapat pels malvats Samuel i Vlad per a
ser explotat com a atracció al circ. Teresa, una nena
de 6 anys, el descobrirà allà i se n’encapritxarà.
Temes: Amor, amistat, convivència, compromís
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Propostes per al cicle mitjà de primària
Divendres 15 de desembre de 2017

OCELLS DE PAS

Direcció: Olivier Ringer
País: Bèlgica
Any: 2015
Gènere: Drama
Durada: 84 min
Apta per a tots els públics
Llengua: Català*

*amb subtítols per fomentar la lectura i fer-la accessible a infants
amb dificultats auditives. A més, a través de l’app ArtAccés es pot
accedir de forma gratuïta a l’audiodescripció en català per a infants
amb dificultats visuals.

La Cathy té un pare amb pensades molt curioses: pel
seu aniversari, li ha regalat un ou d’ànec amb la intenció que el covi i que després sigui la seva mama. Però,
casualment, a qui primer veu el petit ànec en néixer és
la Margaux, una amiga de la Cathy que va en cadira de
rodes. L’aneguet l’ha identificat com a mare seva, però
els pares no se’n volen fer càrrec.
Temes: Amistat, sobreprotecció, discapacitat
Divendres 16 de març de 2018

AL SOSTRE DEL MÓN
Direcció: Rémi Chayé
Països: França i Dinamarca
Any: 2015
Gènere: Animació
Durada: 81 min
No recomanada per a menors de 7 anys
Llengua: Català*

*amb subtítols per fomentar la lectura i fer-la accessible a infants
amb dificultats auditives. A més, a través de l’app ArtAccés es pot
accedir de forma gratuïta a l’audiodescripció en català per a infants
amb dificultats visuals.

1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada per la vida
aventurera del seu avi, Olukin. Explorador famós, va
fer construir un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai,
que no ha tornat de la seva darrera expedició a la
conquesta del Pol Nord. Sasha decideix partir cap al
Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar el famós vaixell.
Temes: Tenacitat, valentia, igualtat
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Propostes per al cicle superior de primària
Divendres 15 de desembre de 2017

HERMANOS DEL VIENTO
Direcció: Gerardo Olivares, Otmar Penker
País: Àustria
Any: 2015
Gènere: Drama
Durada: 97 min
Apta per a tots els públics
Llengua: Castellà
Lukas s’ha convertit en víctima de la depressió del
seu pare, tancat en si mateix des de la mort de la
seva mare, morta mentre rescatava un Lukas nounat.
El petit, que porta sobre les seves espatlles la càrrega
d’aquesta dura pèrdua, un dia troba una cria d’àguila
que ha estat llançada del niu pel seu germà, una cria
més forta. Decideix tenir cura de l’au, i trobarà l’amor
i afecte que no té a casa, però en el moment d’haver
de deixar-la anar, Lukas haurà de trobar també el seu
propi alliberament.
Temes: Amistat, caïnisme, lluita per la supervivència
Divendres 16 de març de 2018

LA VIDA D’EN CARBASSÓ
Direcció: Claude Barras
Països: Suïssa i França
Any: 2016
Gènere: Animació
Durada: 66 min
Apta per a tots els públics
Llengua: Català
Carbassó és un nom estrany per a un nen de 9 anys,
tot i que la seva història és sorprenentment universal.
Després de perdre la seva mare ha d’ingressar en
una llar d’acollida, amb altres nens orfes de la seva
edat. En un primer moment s’esforça per trobar el seu
lloc en aquest nou mitjà hostil. No obstant això, amb
l’ajuda dels seus nous amics, Carbassó aprèn a confiar, troba el veritable amor i una nova família.
Temes: Amistat, tipus de família, emocions
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Propostes per a ESO i educació d’adults
Dijous 21 de desembre de 2017

LOVING

Direcció: Jeff Nichols
País: EUA
Any: 2016
Gènere: Drama, romanç
Durada: 123 min
No recomanada per a menors de 7 anys
Llengua: Castellà
Virginia, 1958. En un context en què els matrimonis
interracials estaven prohibits, Mildred (Ruth Negga),
una dona de raça negra, es queda embarassada de
Richard Loving (Joel Edgerton), un home blanc. Per
aquest motiu, la parella d’enamorats es trasllada a
Washington. Allà es casaran, amb l’objectiu de legitimar la seva relació i donar una educació i un futur
al seu fill.
El problema vindrà quan els Loving vulguin tornar a la
seva llar. I és que allà corren el risc de ser arrestats
perquè el seu matrimoni és il·legal.
Temes: Racisme, tolerància, solidaritat, no-violència
Dijous 22 de març de 2018

FIGURAS OCULTAS
Direcció: Theodore Melfi
País: EUA
Any: 2016
Gènere: Drama
Durada: 127 min
Apta per a tots els públics
Llengua: Castellà
Començament dels anys 60. Katherine Johnson, Dorothy Vaughn i Mary Jackson són un equip de dones
afroamericanes expertes en matemàtiques que ajuden la NASA a guanyar la carrera espacial contra Rússia mitjançant la posada en òrbita de l’astronauta John
Glenn. Mentrestant, aprofiten per lluitar pels drets de
la gent negra a la societat americana, traspassant les
fronteres de sexe i raça per esdevenir una inspiració
per a futures generacions.
Temes: Desigualtat, discriminació, superació personal
i col·lectiva
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Propostes per a batxillerat,
cicles formatius i educació d’adults
Divendres 22 de desembre de 2017

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
Direcció: Steve McQueen
País: EUA
Any: 2010
Gènere: Drama
Durada: 135 min
No recomanada per a menors de 16 anys
Llengua: Castellà
Basada en un fet real ocorregut el 1850, narra la història de Solomon Northup, un culte músic negre que
vivia amb la seva família a Nova York. Després de
prendre una copa amb dos homes, Solomon descobreix que ha estat drogat i segrestat per ser venut
com esclau en una plantació de Louisiana. Solomon
contempla com tots al seu voltant sucumbeixen a la
violència i a la desesperació. Però ell decideix no rendir-se i esperar que arribi el moment oportú per recuperar la llibertat i tornar amb la seva família.
Temes: Esclavitud, racisme, no-violència
Divendres 23 de març de 2018

PAGO JUSTO

Direcció: Nigel Cole
País: Regne Unit
Any: 2010
Gènere: Comèdia dramàtica
Durada: 113 min
Sense qualificació per edats
Llengua: Castellà

El 1968, gairebé 200 cosidores de la planta Ford de Dagenham, a Londres, van organitzar una vaga per reivindicar la igualtat de salaris respecte als homes. Liderades
per Rita O’Grady van acabar aconseguint l’aprovació de
les seves demandes.
Temes: Drets laborals, drets de la dona
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ÒPERES I BALLETS
Projecció a la gran pantalla d’una selecció d’òperes incloses en el programa
Real Junior del Teatro Real de Madrid. L’oferta també inclou un ballet del War
Memorial Opera House, San Francisco Ballet.
Es tracta de divertides produccions perquè els infants i no tan infants puguin
descobrir la música i la dansa d’una manera diferent.
Destinataris: Alumnat de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i escoles
d’adults
Objectius:
- Introduir els infants i joves en el fet operístic i la dansa, fent-los reflexionar
sobre la història en concret i sobre el mateix gènere.
- Motivar els infants i joves perquè en el futur assisteixin a més representacions.
- Activar els mecanismes que permetin que l’alumnat reconegui com a quelcom seu el que s’esdevé a l’escenari.
Suport a l’activitat: Guia didàctica (facilitades per Versión Digital i elaborades
pel Teatro Real de Madrid en el cas de les òperes).
Calendari: Tot el curs
Horari: Dijous al matí
Preu: 3 € per persona (mínim: 400 € per sessió)

Òpera
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Ballet

Concert

DIDO & ENEAS, A HIPSTER TALE
Direcció: Aarón Zapico
Dramaturgia i posada en escena: Rafael R. Villalobos
Escenografia i figures: Maite Agorreta
Gènere: Òpera
Durada: 60 min
Recomanada a partir de 9 anys
.Nova producció del Teatro Real de Madrid
Amb referents que van des del cinema o el teatre musical fins a jocs que “qualsevol nen pot reconèixer”,
Dido & Eneas, a hipster tale tracta d’analitzar el
difícil període de l’adolescència i donar resposta als
problemes dels joves del segle XXI a través de les
diferents tensions que portaran els nens de l’obra a
revelar-se contra la perfecció de Dido.

ROMEO Y JULIETA
Coreografia: Helgi Tomasson
Música: Sergei Prokofiev
Direcció musical: Martin West
Producció i vestuari: Jens-Jacob Worsaae
Gènere: Ballet
Durada: 125 min
Recomanada per a educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults
War Memorial Opera House, San Francisco

La guia didàctica aprofundeix no només en la història
d’amor més famosa de tots els temps, sinó també en
aspectes tècnics del ballet com a disciplina artística,
proposant a més una sèrie d’activitats a realitzar després de veure-la al cinema. Una proposta que es pot
treballar com a complement en l’educació basada en
projectes.
21

BRUNDÍBAR
Direcció musical: Jordi Francès
Direcció d’escena: Susana Gómez
Escenografia: Ricardo Sánchez Cuerda
Llibret; Adolf Hoffmeinster
Gènere: Òpera
Durada: 60 min
Recomanada a partir de 7 anys
Nova producció del Teatro Real de Madrid
Dos germans, Aninka i Pepicek, necessiten comprar
llet per a la seva mare malalta, però no tenen diners.
Per aconseguir-ne decideixen imitar Brundibár, l’organiller del poble. Però ell es creu l’amo de la plaça
i els fa fora. Feliçment, un pardal, un gat i un gos
s’ofereixen a ajudar els germans i, amb l’ajuda de la
resta de nens del poble, canten una preciosa cançó
de bressol i aconsegueixen recollir els diners per a la
llet ... però el malvat Brundibár no dubta a arrabassar-los-la.
Divertida faula musical, entranyable exaltació de la
solidaritat, la unió, la fantasia i l’enginy.

EL GATO CON BOTAS
Direcció musical: Diego Martín-Etxebarria
Direcció d’escena: Emilio Sagi
Coreograia: Nuria Castejón
Música: Xavier Montsalvatge
Llibret: Néstor Luján
Gènere: Òpera
Durada: 75 min
Recomanada partir de 7 anys

Teatro Real de Madrid
El clàssic conte de Charles Perrault convertit en un
espectacle d’òpera, especialment destinat per als
més petits. El color i l’humor són la part fonamental
d’aquest espectacle de màgia i misteri en què el ballet
també hi té un protagonisme rellevant.
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EL TRENCANOUS
Mestre de ballet: Peter Martins
Coreografia: George Balanchine
Música: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Escenografia: Rouben Ter-Arutunian Roba: Karinska
Gènere: Ballet
Durada: 109 min
Recomanada per a educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults
David H. Koch Theater, Nova York
Recreació d’una història de faula que parla de
l’enyorança per la infància perduda i el contrast entre
la realitat del món dels adults i el món dels somnis
dels infants. Gràcies al seu colorit, l’extraordinària
imaginació que desborden els personatges, les aventures i la inoblidable música de Txaikovski, El trencanous s’ha convertit en un dels ballets més representats del món, especialment en dates nadalenques.

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Direcció musical: Nacho de Paz
Guionista i narrador: Fernando Palacios
Música: Felix Mendelsson sobre l’obra de Shakespeare
Disseny de dibuixos i projeccions: Mònica Carret
Gènere: Concert (conte musical amb il·lustracions)
Durada: 72 min
Recomanada per a tots els públics
Nova producció del Teatro Real de Madrid
No és fàcil fer una representació completa amb música i teatre d’aquesta obra de Shakespeare-Mendelssohn. En aquest conte musical s’han volgut unir
diferents arts: el conte (en format narració i breu), la
música (amb cor i solistes) i il·lustracions (projeccions
sobre dibuixos). Si a tot això afegim la participació del
públic, s’aconseguiran els moments encisadors que
l’obra demana a crits.
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Sessions a demanda
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Destinataris: infants i joves de 3 a 18 anys i alumnat d’escoles d’adults
Dies: dijous (altres dies, consulteu disponibilitat)
Preu: 3 € per alumne (preu mínim de la sessió: 400 €)
Podeu demanar un títol en concret i mirarem d’aconseguir-lo.

ALGUNS TÍTOLS QUE PROPOSEM
A partir de 3 anys
La petita Anna i el tiet llargarut
Laban, el petit fantasma. Quina por!
Les aventures del petit talp
Martina i els ratolins
Pas a pas
A partir de 6 anys
Ballerina
Ernest & Célestine
Kirikú i la bruixa
L’aneguet lleig i jo
L’esperit del bosc
La profecia de les granotes
A partir de 8 anys
Arrietty i el món dels remenuts
Cami a l’escola
El petit príncep
Els fills de la pluja
Floquet de neu
Glup
Una amistat inoblidable
Viva Cuba
Zarafa
A partir de 10 anys
Capitán Abu Raed
El nen i el món
El perro mongol
El secret de Kells
El último lobo
Idol
Tierra
A partir de 12 anys
Intocable
El gran dia
El origen del planeta de los simios
Guadalquivir
La guerra dels botons
Profesor Lazhar
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A partir de 14 anys
14 Kilómetros
Cobardes
Dios mio, ¿pero qué te hemos hecho?
Edén al oeste
In this world (“En este mundo”)
La historia del camello que llora
Persépolis
Pride
Sufragistes
The visitor
Tierra y libertad
Welcome
A partir de 16 anys
Cenizas del cielo
El Havre
En un mundo libre
La ola
La piel quemada
Los lunes al sol
Nuestro pan de cada día (documental)
Recursos humanos
Slumdog millionaire
En anglès
Bowling for Columbine (documental)
La noche del cazador
Macbeth
Pride
The king’s speech
En francès
Intouchables
La cage dorée
La familie Bélier
La nouvelle guerre des boutons
Le petit Nicolas
Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu?

CineBaix
som un cinema associatiu
sense ànim de lucre.
Treballem des del
voluntariat i l’autogestió.
Utilitzem serveis
financers ètics i solidaris.
Oferim productes de
Comerç Just, ecològics,
alternatius i de proximitat.
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