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1- Pel·lícula demanada en servei de préstec intern al CRP de Sant Vicenç dels Horts.
La pots passar a recollir pel CRP Esplugues- Sant Just Desvern a partir de dimecres 

a la tarda.

Whale Rider
 

 Comenta'l - 12 Visites 

Caro;  Niki;  [director];  Narbei,  Leon;  [fotografia];  Gerrard,  Lisa;  [música];  Castle  Hugues,  Keisha;  Paratene, 
Rawiri; Haughton, Vicky; Curtis, Cliff; [intèrprets]
Manga Films, 2002
Un petit poble maorí de la costa de Nova Zelanda s'enfronta a una gran crisi quan l'hereu del líder de la tribu, el 
que havia de ser el futur cap baró, mor en néixer i sobreviu la seva germana bessona, Pai. Malgrat la tristesa i 
la decepció que senten el seu avi i la resta d'habitants, Pai -ara una nena de dotze anys- es manté forta i 
convençuda que el seu poble necessita un nou líder. Amb aquest propòsit,  decideix entrenar-se durament, 
aprenent les arts de combat i  la resta de costums de la seva gent.  Pai,  dotada d'una valentia i  un encant 
especial, lluitarà contra anys de fosca tradició per poder acomplir el seu destí.

 

Descripció temàtica:

ecologia, ètica, religió, sociologia, tradicions, antropologia, igualtat, nova zelanda, cultures oceàniques

 

Àmbit:

Alumnat

Context:

Educació primària; ESO

Idioma:

Anglès; Castellà

Durada:

1 hora 37 minuts

Característiques:
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Té una durada aproximada de 97 minuts. Ofereix subtítols en castellà. DVD.

Identificador:

Dipòsit legal:B-32691-2004

 

2- Pel·lícula que pots trobar als CRP’s de l’apartat “disponibilitats”. Les referències de 
cada CRP les trobaràs als enllaços corresponents.

La increíble historia de Caperucita Roja
 

 Comenta'l - 18 Visites 

Edwards, Cory; [director]; Baró, Amparo; Watling, Leonor; Alonso Anabel; Latre, Carlos; [intèrprets]
Manga Films, 2006
Tothom coneix el conte de la Caputxeta Vermella¿ o això és el que creuen. Però tot això està a punt de canviar 
doncs ningú ha vist fins a ara el seu conte favorit de la manera que aquí es narra: tot queda de potes enlaire, 
tornat del revés i reinventat com una comèdia de malifetes animada per ordinador que finalment aclareix, fruit 
d'una investigació, la xocant veritat delictiva que s'amaga després de la llegenda. Per fi, es pot desvetllar tota la 
història sobre com Caputxeta Vermella, l'Àvia, el Llenyataire i el Llop, que acaben sent sospitosos en un cas 
que gairebé burla la llei.

 

Descripció temàtica:

cinema, conte, formes i gèneres literaris, dibuixos animats, valors morals, llegendes, comèdia

 

Idioma:

Català; Anglès; Castellà

Durada:

1 hora 18 minuts

Característiques:

Són dos DVD. Durada 78 minuts més 60 minuts extres. Subtitulada en anglès, castellà i català. DVD.

Identificador:

Dipòsit legal:B-45559-2006
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Disponibilitat:

CRP de la Selva II (BLANES)
CRP del Baix Empordà (LA BISBAL D'EMPORDÀ) 
CRP del Pla de l'Estany (BANYOLES)
CRP Les Corts (BARCELONA) -     informació  

3- Pel·lícula que pots trobar als CRP’s de l’apartat “disponibilitats”. Les referències de 
cada CRP les trobaràs als enllaços corresponents.

Buda Explotó por vergüenza. Buda va explotar per vergonya
 

 Comenta'l - 8 Visites 

Makhmalbaf, Hana; [director]; Shakhidi, Tolibhon; [música]; Noruz, Nikbath; Hoseinali, Abdolahi; Alijome, Abbas 
[actors]; Meshkini, Marziyeh; [guió]
Cameo Media SL, 2007
Sota l¿estàtua del Buda que va ser destruïda pel talibans hi ha moltes coves on encara hi viuen famílies. La 
Baktay és una nena afgana de sis anys que observa amb enveja el seu veí, l¿Abbas mentre practica els seus 
exercicis  de lectura.  Ella també vol  anar a l¿escola per aprendre a llegir,  però li  cal  aconseguir  els estris 
fonamentals, un llapis i un quadern. Caldrà que faci un llarg recorregut ple d¿obstacles per obtenir els objectes 
desitjats. Però també s¿haurà d¿enfrontar amb l¿agressió dels nens que juguen a la guerra i a reproduir els 
comportaments  integristes  dels  adults.  Arribar  a  l¿escola  per  aprendre  a  llegir  no  resulta  fàcil  i  quan  ho 
aconsegueix el resultat és decebedor.

 

Descripció temàtica:

infància, família, amistat, drets humans, drets del nen, violència, guerra, amor, drets de la dona, nen 
maltractat, naturalesa humana, perjudicats per la guerra, drets socials, violència a la llar, afganistan, 
Kabul

 

Context:

ESO

Idioma:

Català; Castellà

Característiques:

Té una durada de 81 min. Subtítols en castellà. DVD.
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Identificador:

Altres:22663-2008

 

Disponibilitat:

CRP Ciutat de Badalona (BADALONA)
CRP de la Garrotxa (OLOT) 
CRP de la Selva I (SANTA COLOMA DE FARNERS)
CRP del Baix Ebre (TORTOSA)
CRP del Baix Empordà (LA BISBAL D'EMPORDÀ)
CRP del Gironès (GIRONA)
CRP del Maresme III (EL MASNOU)
CRP del Montsià (AMPOSTA)
CRP del Pla de l'Estany (BANYOLES)
CRP del Solsonès (SOLSONA)
CRP del Vallès Occidental II (TERRASSA)
CRP Gràcia (BARCELONA)
CRP Nou Barris (BARCELONA)
CRP Sarrià - Sant Gervasi (BARCELONA) -     informació  

 

4- Pots consultar i baixar la versió que hi ha a Youtube de la història en fragments de 15 minuts 
aproximadament.

La història d’Anna Frank

Història d’Anna Frank. Marcos Aissa. Parte 1. 13:57 min.
http://www.youtube.com/watch?v=zUXkGGlmUII

Parte 2. 14:19 min.
http://www.youtube.com/watch?v=vjyw6YsPFjg

Parte 3. 13:53 min.
http://www.youtube.com/watch?v=t37EmDLwLcQ

Parte 4. 14.02 min.
http://www.youtube.com/watch?v=Pd-DH--GD8I

Parte 5. 14:17 min.
http://www.youtube.com/watch?v=y11Fdg2k8i8

Parte 6. 14:45 min.
http://www.youtube.com/watch?v=QqBfuXTpMJ0

Parte 7. 13:57 min.
http://www.youtube.com/watch?v=2WzvB3WOlYE
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Parte 8. 14.05 min.
http://www.youtube.com/watch?v=Mhs-mqtW05I

Parte 9. 14.11 min.
http://www.youtube.com/watch?v=ECGrx2MNel4

Parte 10. 14:36 min.
http://www.youtube.com/watch?v=88OfMRV8jW4

Parte 11. 13:59 min.
http://www.youtube.com/watch?v=jmXPsvRWARU

Parte 12. 14:11 min.
http://www.youtube.com/watch?v=UBkR6P8Sbj4

Parte 13. 12:47 min.
http://www.youtube.com/watch?v=HweZND6iRec
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