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Veure pel·lícules en família és
molt enriquidor. L’inconvenient,
però, és posar-s’hi d’acord a
l’hora de triar-ne una que sigui
adient per a tots els públics.
Amb aquesta voluntat us
proposem una selecció per
gaudir d’una bona sessió de
cinema familiar. Totes aquestes
pel·lícules les podeu trobar a les
Biblioteques de Barcelona.

Grup de Treball d’Àrees
Infantils. Cinema: Rosa
Cabrera, Rosa Ferrer,
Isabel Resina, Ester
Rodríguez, Rubén Solé.
Coordina: Anna Herráez

¨ Llibre
 Audiovisual
 Obra destacada
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Cinema familiar
¨ STEIG, William
¡Shrek!
Barcelona: Libros del
Zorro Rojo, 2012
 ABRAMS, J. J.
Super 8
Madrid: Paramount, 2011
L’any 1979, en una petita
població d’Ohio, un noi
que acaba de perdre la seva
mare roda una pel·lícula
de zombis en super-8.
Mentre s’està rodant el
llargmetratge, es produeix
un accident ferroviari.
Des d’aquest moment, al
poble passen fets estranys
i inexplicables.

 ADAMSON, Andrew
El león, la bruja y el
armario
[S.l.]: Buena Vista, 2006
¨ LEWIS, C. S.
El lleó, la bruixa i
l’armari
Barcelona: Destino, 2005
Durant els bombardejos
sobre Londres en la II
Guerra Mundial, quatre
germans fugen de la
ciutat. Mentre juguen a
la casa de camp d’un vell
professor, descobreixen
el món de Nàrnia, al qual
accedeixen a través d’un
armari màgic.

 ADAMSON, Andrew;
JENSON, Vicky
Shrek
Madrid: Dreamworks
Pictures, 2007
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Fa molt de temps vivia
tranquil·lament en un
pantà un ogre anomenat
Shrek. Però un dia
la seva soledat va ser
interrompuda per una
invasió de diferents
personatges de contes
infantils tradicionals.
L’ogre va fer un pacte amb
un Lord per tornar a estar
sol: hauria de rescatar la
princesa Fiona.

 AL-MANSOUR,
Haifaa
La bicicleta verde
Barcelona: Cameo, 2013
La Wajda és una nena de
deu anys que viu en una
societat molt tradicional.
Voldria tenir una
bicicleta, però les dones i
les nenes tenen prohibit
d’anar en bicicleta.

 ANNAUD, JeanJacques
Dos hermanos
Madrid: Tripictures,
2005
Dos tigres creixen a les
ruïnes d’un temple de la
selva del sud-est asiàtic.
Quan un caçador entra
a saquejar el temple, els
dos germans són separats
i criats en captivitat.
Amb el pas dels anys, els
dos germans es tornen
a trobar com a enemics
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i s’hauran d’enfrontar
entre ells.

 ARDOLINO, Emile
Sister act: una monja de
cuidado
Valladolid: Divisa, 2002
Deloris Van Cartier, una
mediocre cantant de
cabaret, presencia un crim
que ha comès el seu amant
i s’acull al programa de
protecció de testimonis.
La seva nova identitat és
la d’una monja, i anirà a
parar a un convent que,
amb la seva presència,
perdrà la seva habitual
tranquil·litat.

 BARRATIER,
Christophe
Los chicos del coro
Barcelona: Cameo, 2005
L’any 1948, França, un
professor de música
aturat accepta un lloc
de feina com a professor
vigilant en un internat de
reeducació de menors. El
professor transformarà
les vides quotidianes
d’aquests nens tan difícils
ensenyant-los música i
cant coral.

¨ PERGAUD, Louis
La guerra de los botones
Madrid: Anaya, 2002
Mentre té lloc la II Guerra
Mundial, en un racó
de França dues bandes
de nois de dos pobles
veïns lluiten pel domini
del territori. En una
d’aquestes batalles, un
noi té una gran i brillant
idea: arrencar els botons
de la roba dels presoners
perquè tornin a les seves
cases vençuts i humiliats.

 BARTON, Charles
La familia Monster. Serie
completa
[S.l]: Universal, 2007
(sèrie de televisió)
Els membres de la família
Adams són descendents
d’una llarga estirp de
bruixes, monstres i d’altres
personatges abominables.
Es comporten com una
família “normal”, encara
que en realitat són
monstres.

 BEATTY, Warren
Dick Tracy
Madrid: Buena Vista,
2003
Dick Tracy és un policia
valent i incorruptible que
vol acabar amb el crim a
la seva ciutat.

 BARRATIER,
Christophe
La guerra de los botones
Barcelona: Cameo, 2012
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Cinema familiar
¨ CARROLL, Lewis
Alícia al país de les
meravelles
Barcelona: Baula, 2010
 BIRD, Brad
El gigante de hierro
[S.l.]: Warner, 2004
En un poble anomenat
Rockwell, algú veu com
un gran home metàl·lic
cau al mar. Un nen
descobreix que és un
robot a qui li agrada
menjar metall. Entre ells
neix una forta amistat.

Una noia jove visita una
mansió victoriana per
assistir a una festa de
l’alta societat. Un cop allà,
surt corrents darrere d’un
conill blanc que la porta
al País de les Meravelles.

 BURTON, Tim
Charlie y la fábrica de
chocolate
Madrid: Warner Bros,
2005
 La bola de Cristal:
edición especial 1
Madrid: Círculo Digital,
2003
(sèrie de televisió)

¨ DAHL, Roald
Charlie i la fàbrica de
xocolata
Barcelona: La Magrana,
2006

Sèrie de culte de la
televisió, emesa entre
els anys 1984 i 1988, que
se sortia de la norma
marcada pels programes
infantils de l’època,
i per d’altres de més
actuals, i que apostava
per tractar els infants
com a persones adultes.
Cada programa es dividia
en diferents seccions:
Los electroduendes, El
librovisor, La banda
magnètica i La cuarta
parte.

En Charlie és un noi
pobre que obté un dels
cinc tiquets daurats,
juntament amb quatre
nois més de la resta del
món, per visitar per un
dia la misteriosa fàbrica
de Willy Wonka.

 BURTON, Tim
Alicia en el país de las
maravillas
[S.l.]: Walt Disney, 2010
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 BURTON, Tim
Eduardo Manostijeras
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2001
La nit de Nadal, una
anciana li explica a la
seva néta la història d’un
noi que va ser creat per
un científic que, com que
va morir abans d’acabar
la seva obra, li va deixar
tisores en comptes de
mans.
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 CAMPANELLA, Juan
José
Futbolín
Madrid: Universal, 2014
L’Amadeo és un noi tímid
que s’haurà d’enfrontar a
un rival molt hàbil sobre
el camp de futbol. Per ferho, comptarà amb l’ajuda
d’uns jugadors de futbolí.

 CAMPBELL, Martin
La máscara del Zorro
Madrid: Columbia
Tristar, 2005
Un heroi emmascarat
conegut amb el sobrenom
d’El Zorro és empresonat
pel governador de Mèxic
pocs dies abans de
l’alliberament del país
i, a més a més, li pren la
filla. Passats vint anys, el
governador torna a Mèxic
junt amb la noia. Però un
altre cavaller es posarà
l’antifaç d’El Zorro.

 COLUMBUS, Chris
Harry Potter y la piedra
filosofal
[S.l.]: Warner Bros., 2007
¨ ROWLING, J. K.
Harry Potter i la pedra
filosofal
Barcelona: Empúries,
2007
El dia que compleix
11 anys, Harry Potter
descobreix que és fill de
dos importants mags
i que ha heretat els
poders de la família. A
més, s’assabenta que ha
estat admès a l’escola de
màgia més important,
Hogwarts, on viurà grans
aventures i farà grans
amics.

 COLUMBUS, Chris
Señora Doubtfire: papá
de por vida
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2007
¨ FINE, Anne
Señora Doubtfire
Madrid: Alfaguara, 2000

 CIRQUE DU SOLEIL
Alegría
Madrid: Columbia
Tristar, 2003
Un dels espectacles més
aclamats de la companyia
Cirque du Soleil. L’eix
central de l’espectacle
és l’abús de poder dels
governants i l’esperança
de recuperar la llibertat.
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En Daniel és un pare
divorciat i afectuós amb
els seus fills, però la seva
exdona està cansada que
es comporti com un nen.
Com que en Daniel passa
poc temps amb els seus
fills, decideix disfressarse de senyora gran i
convertir-se en la seva
mainadera.

Cinema familiar
participi. A partir d’aquell
moment, en Billy es
dedicarà apassionadament
a la dansa.

 COLUMBUS, Chris
Solo en casa
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2007
Un nen de vuit anys,
membre d’una família
nombrosa, es queda,
accidentalment, sol a casa
seva quan tota la família
se’n va a passar les
vacances a França. El noi
protegirà la casa de dos
lladres que volen entrarhi a robar.

 CURTIZ, Michael
El capitán Blood
[S.l.]: Turner, 2005

 DANTE, Joe
El chip prodigioso
[S.l.]: Warner Bros, 2002
Un pilot es presenta
voluntari en un
experiment que consisteix
a miniaturitzar-se
dins d’una nau per
ser introduït en el cos
d’un conill. Durant
l’experiment, uns
delinqüents entren al
laboratori i, per evitar
que el projecte acabi en
males mans, la nau acaba
dins del cos d’un home
hipocondríac.

¨ SABATINI, Rafael
Capitán Blood
Barcelona: Edhasa, 2004
Al segle xvii, un metge
anglès és acusat
injustament de traïció
i esdevé esclau. Quan
aconsegueix escapar, es
converteix en el temible
pirata capità Blood.

 DANTE, Joe
Gremlins
Madrid: Warner, 2000
Un viatjant regala al seu
fill una estranya criatura
anomenada Mogway. Però,
per poder-la cuidar, s’han
de complir tres senzilles
regles. Tot canviarà el dia
que es trenquen aquestes
tres regles.

 DALDRY, Stephen
Billy Elliot: quiero bailar
[S.l.]: Universal, 2008
Un pare s’entossudeix que
el seu fill, Billy, rebi classes
de boxa. Un dia, al gimnàs,
el noi observa una classe
de ballet i la professora
de dansa l’anima que hi
7

 DeVITO, Danny
Matilda
Madrid: Sony Pictures,
2008
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¨ DAHL, Roald
Matilda
Barcelona: Estrella Polar,
2012
Matilda és una nena
curiosa i molt intel·ligent,
al contrari que la seva
família, que la sol ignorar.
En descobrir que té
poders mentals, decideix
castigar tot aquell que
sigui cruel i desagradable.

 DONNER, Richard
Los Goonies
Madrid: El País, 2007
Un grup de nois que
es diuen ells mateixos
Goonies descobreixen
el misteriós mapa d’un
tresor perdut al segle
xvii durant l’època dels
pirates. Amb esperit
aventurer, decideixen
anar-lo a buscar.

 DONNER, Richard
Superman
[S.l.]: Warner Bros., 2006
¨ SIEGEL, Jerry;
SHUSTER, Joe
Superman
Torroella de Montgrí:
Panini, 2004
Un nadó és enviat des
d’una galàxia remota
a la Terra a causa de
la destrucció del seu
planeta, Kripton. Aquest
nen serà adoptat per una
parella de grangers que
l’inculcaran els valors
humans. Més tard, el
jove anirà a Metròpolis a
lluitar contra el mal.

 EDWARDS, Blake
La carrera del siglo
[S.l.]: Warner, 2009
 DONNER, Richard
Lady Halcón
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2002
Una llegenda de caràcter
sobrenatural explica
que, a l’edat mitjana,
un bisbe, aliat amb
les forces del mal, va
encantar dos amants: ella
es transforma en falcó
durant el dia, i ell en llop
durant la nit. Un jove lacai
intentarà ajudar-los a
conjurar la maledicció del
bisbe.
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Les esbojarrades
aventures dels participants
en una carrera que uneix
Nova York i París.

 Érase una vez... el
cuerpo humano
Barcelona: Planeta
DeAgostini, 2002
(sèrie de televisió)
Sèrie d’animació infantil
amb vocació didàctica
que explica l’anatomia
humana i les malalties
de manera clara i
entenedora.

Cinema familiar

 Érase una vez... el
hombre
Barcelona: Procidis:
Planeta-Agostini, 2003
(sèrie de televisió)
Sèrie d’animació infantil
amb vocació didàctica
que explica la història de
la humanitat de manera
clara i entenedora.

 FLEISCHER, Richard
20.000 leguas de viaje
submarino
[S.l.]: Disney, 2003
¨ VERNE, Jules
Vint mil llegües de viatge
submarí
Barcelona: La Magrana,
1987
Un buc de guerra
nord-americà investiga
l’aparició d’un monstre
marí, però quan el monstre
l’ataca, no podrà fer res per
evitar el naufragi.

 FORSTER, Marc
Descubriendo Nunca
Jamás
[S.l.]: Buena Vista, 2005
Explica el procés creatiu
de l’escriptor James
Barrie, que va donar lloc
a la creació del personatge
Peter Pan.
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 FREIXAS, Pau
Herois
Barcelona: Cameo, 2011
Un publicista amb
una reeixida carrera
professional es dirigeix en
cotxe a una reunió molt
important. En el camí es
trobarà amb una misteriosa
noia amb la qual connecta,
i recorda que van coincidir
en un estiu molt especial.

 HALLSTRÖM, Lasse
Chocolat
Barcelona: Buena Vista,
2008
¨ HARRIS, Joanne
Chocolat
Barcelona: Quaderns
Crema, 2001
En un petit poble tradicional
francès, arriben dues
forasteres, mare i filla.
Allà obriran una petita
xocolateria, fet que
ocasionarà un enfrontament
amb l’alcalde del poble.

 HELM, Zach
Mr. Magorium y su
tienda mágica
Barcelona: DeAPlaneta,
2008
La Molly, una jove tímida
i insegura, és gerent
d’una estranya, fantàstica
i meravellosa botiga
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de joguines. Quan el
propietari de la botiga,
que té 243 anys, decideix
traspassar-li el negoci, la
botiga experimenta un
canvi obscur i estrany.

 HENSON, Jim; OZ,
Frank
Cristal oscuro
Madrid: Columbia
Tristar, 1999
Fa un miler d’anys, el
cristall fosc es va fer malbé
a causa d’un urskek.
A partir de llavors, el
caos i la confusió es van
estendre per tot el planeta.
Si ningú no el repara, un
dimoni dominarà la Terra
fins al final dels temps.

 HENSON, Jim
Dentro del laberinto
Madrid: Sony, 2007
Una jove haurà de recórrer
un laberint màgic per
rescatar el seu germà petit,
que ha estat segrestat per
un malvat rei.

converteix en una bona
companya i en la mestressa
de la casa. Però aviat les
autoritats hi intervenen, i el
matrimoni haurà de decidir
si els porten a un zoològic o
els deixen en llibertat.

 HOWARD, Ron
Apolo 13
Madrid: Universal, 2008
L’any 1970 la nau Apolo 13
fa el viatge cap a la Lluna.
Quan és a punt d’arribar
a la seva destinació, una
petita explosió a l’espai els
fa perdre oxigen i, a més,
canvia el rumb de la nau.

 HOWARD, Ron
Willow
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2002
A les masmorres del
castell d’una bruixa, una
presonera dóna a llum
una nena que, segons una
antiga profecia, acabarà
amb el regnat de la bruixa.
La llevadora intenta salvar
la vida de la nena i la deixa
dins d’un cistella en un
riu. El corrent la durà a un
poble habitat per nans.

 HILL, James
Nacida libre
Madrid: Sony, 2007
Després d’una ronda
nocturna per la selva de
Kenya, un matrimoni
adopta tres cadells de
lleó. El cadell més petit es
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 HUSTON, John
Annie
Madrid: Sony, 2008
Una nena òrfena ha estat

Cinema familiar
seleccionada entre les seves
companyes per viure uns
dies a casa d’un milionari,
formant part, sense saberho, d’una campanya
publicitària per millorar la
imatge del milionari.

mida dels objectes. Una
pilota de beisbol activa
accidentalment la màquina
i encongeix els seus fills,
que viuran una autèntica
aventura per travessar la
gespa del jardí fins a la casa.

 JACQUET, Luc
El viaje del emperador
Barcelona: DeAPlaneta,
2005

 JONES, Kirk
La niñera mágica
Madrid: Universal, 2006

Documental sobre
l’emigració dels pingüins
emperador a l’Antàrtida,
abandonant la seguretat
de l’oceà i conduïts
per la seva necessitat
de reproduir-se i que
l’espècie sobrevisqui.

 JEUNET, Jean-Pierre
Amelie
Barcelona: Manga, 2002
Amelie és una noia molt
peculiar que descobreix
el seu objectiu a la vida:
arreglar la vida dels altres.
Tot això canvia quan coneix
un noi que col·lecciona
fotos rebutjades.

 JOHNSTON, Joe
Cariño, he encogido a los
niños
[S.l.]: Buena Vista, 2002
Un científic i inventor
inventa una màquina
que permet encongir la
11

Els set germans Brown,
uns nois molt trapelles,
acaben de perdre la seva
mare. Arribarà a casa
seva una misteriosa
mainadera amb poders
màgics que utilitzarà
la seva màgia per
ensenyar-los maneres i
lliçons de vida.

 KEIGHLEY, William
El príncipe y el mendigo
[S.l.]: Impulso [etc.],
2009
¨TWAIN, Mark
El príncep i el captaire
Barcelona: La Galera,
1983
A l’Anglaterra del segle
xix , un nen pobre i
el príncep neixen el
mateix dia i tenen una
semblança sorprenent.
Passat molt de temps,
el nen pobre entra al
jardí reial, on troba el
príncep, i decideixen
intercanviar-se els
papers.
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separats. Inesperadament,
es retroben a l’institut
Rydell.

 KIAROSTAMI, Abbas
¿Dónde está la casa de mi
amigo?
Valladolid: Divisa, 2004
Un nen agafa sense voler
la llibreta d’estudi del seu
company de classe. En
adonar-se del seu error,
decideix anar a buscar
la casa del seu amic per
tornar-l’hi però com que
és de nit, es perd.

 LEVINSON, Barry
El secreto de la pirámide
Madrid: Paramount, 2003
Una onada de crims
manté aterrida Londres.
El jove Sherlock Holmes,
amb l’ajuda del seu nou
amic Watson, es veuen
involucrats sense saberho en una trama fosca,
misteriosa i perillosa.

 KLEISER, Randal
Colmillo Blanco
[S.l.]: Disney, 2002
¨ LONDON, Jack
Ullal Blanc
Barcelona: La Magrana,
1998
A finals del segle xix ,
un jove arriba a Alaska
en plena febre de l’or
disposat a reclamar
l’herència del seu pare.
Allà establirà una estreta
relació amb l’Ullal Blanc,
una barreja de gos i llop.

 LUBIN, Arthur
Alí Babá y los cuarenta
ladrones
Madrid: Universal, 2007
¨ Alí Babà i els 40
lladres: conte de Les mil i
una nits
Barcelona: La Galera, 1998
Quan el seu pare mor
assassinat, el jove Alí
Babà és criat i protegit per
40 lladres. Amb el pas del
temps, l’Alí serà el líder de
la banda dels 40 lladres,
i es decideix a lluitar per
alliberar el seu país.

 KLEISER, Randal
Grease
Madrid: Paramount,
2002
A l’estiu de 1959, la Sandy
i en Danny passen un
romàntic estiu junts. Quan
les vacances s’acaben,
emprenen camins
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 LUCAS, George
Star wars. Episodio IV:
La guerra de las galaxias:
una nueva esperanza
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2006

Cinema familiar
La princesa Leia, líder de
les forces rebels que vol
reinstaurar la República
Galàctica, és capturada
per les forces imperials.
Un jove acompanyat
d’un vell jedi intentaran
rescatar la princesa, que
es troba presonera.

 MINKOFF, Rob
Stuart Little: un ratón en
la familia
Madrid: Sony, 2008
¨ WHITE, E. B.
Stuart little
Barcelona: Columna,
2004

 MARSHALL, Penny
Big
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2007
Un noi de tretze anys,
cansat que les noies no
el facin cas i que els seus
pares el tractin com un
nen, té pressa per ferse gran. Però tot canvia
quan el seu desig es fa
realitat.

La família Little adopta
l’Stuart, un petit ratolí
que tracten com si fos el
seu fill. El seu fill gran,
però, no sap què fer amb
el seu “nou germà”. Per
la serva part, el gat de la
família conspira per fer
fora l’Stuart de la casa.

 MINNELLI, Vincente
Un americano en París
[S.l.]: Turner, 2007
 Mazinger Z
[S.l.]: Naimara, 2007
(sèrie de televisió)
Sèrie de televisió emesa
entre els anys 1972 i 1974.
Dos arqueòlegs troben
rastres d’una civilització
antiga que era capaç de
construir robots gegants.
Un d’ells, el doctor
Infern, creu que si pot
construir-ne un, podrà
governar el món. L’altre,
el doctor Kabuto, no
vol participar en aquest
pla, i es converteixen en
enemics. El nét del doctor
Kabuto heretarà un robot
que va construir el seu avi.
Aprendrà a pilotar-lo per
venjar la mort del seu avi i
salvar el món dels temibles
plans del doctor Infern.
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Un cop acabada la guerra,
un americà es queda a
viure a París per pintar
quadres, però no en ven
cap. Tot canvia quan
s’enamora d’una jove
dependenta.

 MIYAZAKI, Hayao
El castillo en el cielo
[S.l.]: Buena Vista, 2003
En una aeronau, un agent
del govern acompanya
una noia en plena nit
a la fortalesa de Tedis.
Sobtadament, són atacats
pels pirates, que busquen
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el secret d’una joia
misteriosa que porta la
noia penjada al coll.

 MIYAZAKI, Hayao
Porco Rosso
[S.l.]: Aurum, 2010
 MIYAZAKI, Goro
Cuentos de Terramar
[S.l.]: Aurum, 2008
¨ Le GUIN, Ursula K.
Cuentos de Terramar
Barcelona: Minotauro,
2002
A l’arxipèlag de Terramar
hi ha dracs, mags i
espectres, talismans
i poders. És un món
governat per la màgia i,
sobretot, per les paraules,
perquè cada cosa té el seu
nom veritable, el que va
rebre durant la Creació, i
això atorga als bruixots el
domini sobre els elements
i els animals.

 MIYAZAKI, Hayao
El castillo ambulante
[S.l.]: Aurum, 2006

En el període
d’entreguerres, un porc
aviador frustra tots
els actes de pirateria
perpetrats pels pirates
aeris de l’Adriàtic. Aquests
pirates contracten un
aventurer americà per tal
que acabi amb la vida del
valent aviador.

 OKIURA, Hiroyuki
Una carta para Momo
Barcelona: SelectaVisión,
2012
Després de la prematura
mort del seu pare, una
jove haurà de traslladarse amb la seva mare des
de la ciutat a una casa
familiar situada en una
illa remota. El seu cor es
ressent de la carta a mig
acabar que el seu pare li
havia adreçat.

¨ JONES, Diana Wynne
El castillo ambulante
Córdoba: Berenice, 2007
Una jove sobre qui pesa
una horrible maledicció
que fa que sembli una
anciana, demana ajuda
a un mag que viu en
un castell ambulant.
Però potser sigui el mag
qui necessiti l’ajuda de
l’anciana.
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 PARKER, Alan
Fama
[S.l.]: Turner, 2003
Un grup de joves músics
i ballarins es prepara en
una acadèmia de Nova
York per poder triomfar
algun dia en el món de
l’espectacle.

Cinema familiar
Cuenta conmigo
Madrid: Columbia
Tristar, 2003

 POZO, José
El Cid: la llegenda
Barcelona: Filmax, 2004

En un petit poble
d’Oregón, quatre joves
inicien l’aventura de
buscar un noi desaparegut.

¨ Cantar de Mio Cid
Barcelona: Crítica, 1993
En Rodrigo, fill d’un
noble de Castella,
combina l’educació a la
cort amb el primogènit
del rei amb visites
furtives a la seva estimada
Gimena. A causa de
trames i de conspiracions,
en Rodrigo perd tot el
que ha aconseguit. En el
seu esforç per reclamar
el perdó del seu rei, i a la
recerca de recuperar la
seva posició i l’amor de
la Gimena, en Rodrigo
descobreix els profunds
valors universals de
l’amistat i l’honor.

 RAMIS, Harold
Atrapado en el tiempo
Madrid: Sony, 2008
L’home del temps d’una
cadena de televisió és
enviat a la localitat de
Punxsutawney a cobrir
la festivitat del Dia de la
Marmota. A causa d’una
tempesta, s’ha de quedar
a la localitat. L’endemà
descobrirà que està
revivint el dia anterior.

 REINER, Rob
15

 REINER, Rob
La princesa prometida
Madrid: Tripictures, 1998
¨ GOLDMAN, William
La princesa prometida
Barcelona: Martínez
Roca, 2006
Després de cinc anys
de buscar fortuna,
Westley torna a casa
seva per casar-se
amb la Buttercup, a
qui havia jurat amor
etern. Però el malvat
príncep Humperdinck
de Florin, un bergant a
qui només li interessa la
caça, vol casar-se amb
la Buttercup, malgrat
que ella no l’estima i que
encara està enamorada de
Westley.

 REITMAN, Ivan
Los cazafantasmas
Madrid: Sony, 2005
En trobar-se sense
feina, uns experts en
parapsicologia decideixen
crear una empresa amb
el propòsit de netejar de
fantasmes la ciutat de
Nova York.
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¨ BOULLE, Pierre
El planeta dels simis
Barcelona: La Magrana,
2001
 REYNOLDS, Kevin
Robin Hood, príncipe de
los ladrones
[S.l.]: Warner Bros, 2003
Robin de Locksley torna
a Anglaterra després
d’haver lluitat en les
Croades. Durant el temps
que ha estat fora de casa,
el germà del rei ha usurpat
el tron reial i governa
despòticament. Quan
descobreix que el nou rei
ha assassinat el seu pare,
el jove Robin decideix
venjar la seva mort.

Una nau espacial amb la
seva tripulació s’estavella
en un planeta desconegut
en el qual, a primera
vista, no hi ha vida
intel·ligent. Però ben aviat
s’adonaran que el planeta
està governat per una
raça de simis mentalment
molt desenvolupats que
esclavitzen uns éssers
humans que no tenen la
facultat de la parla.

 SCORSESE, Martin
La invención de Hugo
Madrid: Paramount, 2012
 SANDERS, Chris;
DeBLOIS, Dean
Cómo entrenar a tu
dragón
Madrid: Dreamworks,
2010
¨ COWELL, Cressida
Com ensinistrar un drac
Barcelona: Cruïlla , 2004
El Singlot Sardina III
ha de demostrar que
és un bon víking i que
mereix ser el cabdill de
la seva tribu aprenent
a ensinistrar un drac
ximplet, mandrós i pocasolta.

¨ SELZNICK, Brian
La invenció de l’Hugo
Cabret
Barcelona: Cruïlla, 2007
Al París dels anys trenta,
l’Hugo, un noi orfe,
rellotger i lladre, viu entre
els murs d’una estació de
tren. Ningú no sap de la
seva existència fins que el
descobreix una excèntrica
nena, amb la qual viurà
una aventura increïble.

 SERRANO, David
Días de fútbol
[S.l.]: Telespan, 2003
 SCHAFFNER,
Franklin J.
El planeta de los simios
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2004
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Una colla d’amics que
tenen entorn dels trenta
anys, creuen que ha arribat
el moment de canviar les
seves vides. La solució que
troben és tornar a muntar

Cinema familiar
l’equip de futbol que tenien
de joves, i per fi guanyar
alguna cosa a la seva
vida, encara que sigui un
torneig de futbol 7.

 SHYER, Charles
El padre de la novia
Madrid: Touchstone,
2002
Un home madur, però
d’esperit jove, no acaba
d’acceptar que la seva filla
de 22 anys es casi. Encara
que tots opinen que el noi
és formidable, això mateix
el converteix en enemic
del seu futur sogre, que té
por de perdre la seva filla
per sempre.

 SOFTLEY, Iain
Corazón de tinta
Madrid: Tripicture, 2009
¨ FUNKE, Cornelia
Cor de tinta
Barcelona: La Magrana,
2009
Una nena, el pare de
la qual té el do de fer
reals els personatges
dels contes que li llegeix
en veu alta, dóna vida
una nit a un malvat que
segresta el seu pare. La
seva filla intentarà salvarlo amb l’ajuda d’uns
amics.

 SOMMERS, Stephen
The mummy
Madrid: Universal, 2003
Durant una batalla a
Egipte, un legionari
i un company seu
descobreixen les ruïnes
de la ciutat dels morts, on
diu la llegenda que hi ha
amagat un gran tresor.
Algun temps després,
ajudarà una egiptòloga
i el seu germà a arribar
a aquesta ciutat. Sense
voler-ho, despertaran
la mòmia d’un diabòlic
sacerdot egipci.

 SPIELBERG, Steven
Encuentros en la tercera
fase
Madrid: Sony, 2007
Una nit, a prop de
casa seva, un home
observa al cel uns
misteriosos objectes
voladors. Obsessionat
per comprendre el que
ha vist, es distancia de
la seva família. Trobarà
suport en una dona que
ha estat testimoni dels
mateixos fets. Junts
intenten trobar una
resposta al misteri que ha
alterat les seves vides.

 SPIELBERG, Steven
E.T.: el extraterrestre
Madrid: Universal, 2005
Un petit extraterrestre
ha estat abandonat a la
Terra, on coneixerà un
nen del qual es farà molt
amic.
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part d’aquesta expedició,
és segrestada per un
home mico anomenat
Tarzan i els seus amics
simis.
 TATI, Jacques
Mi tío
Barcelona: DeAPlaneta,
2003
El senyor Hulot no
té feina i s’ocupa
d’acompanyar el seu
nebot a l’escola i,
després, portar-lo a la
ultramoderna casa de la
seva germana.

 TENNANT, Andy
Ana y el rey
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2009
A finals del segle xix ,
una institutriu britànica
és contractada pel rei
de Siam perquè eduqui
als seus cinquanta-vuit
fills. La institutriu i el
rei tindran llargs debats
sobre la realitat del regne.

 Van DYKE, W. S.
Tarzán de los monos
[S.l.]: Turner: Warner
Bros, 2004
¨ BURROUGHS, Edgar
Rice
Tarzan de les mones
Barcelona: La Magrana,
1997
Durant una expedició a
l’Àfrica per localitzar un
cementiri d’elefants, la
Jane, una noia que forma
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 Van SANT, Gus
Descubriendo a Forrester
[S.l.]: Columbia, 2006
Un home excèntric i
solitari viu sol i allunyat
de la societat. Tot canvia
quan un dia un estudiant
i atleta de raça negra
aconsegueix entrar sense
permís al seu apartament
amb una carpeta plena
de treballs literaris. De
manera inesperada i
insòlita, s’establirà una
estreta relació entre ells.

 VERBINSKI, Gore
Piratas del Caribe: la
maldición de la Perla
Negra
[S.l.]: Disney, 2003
El pirata Jack Sparrow
és capturat a Port Royal.
Però quan el seu enemic,
el capità Barbossa, ataca
el poble i segresta la filla
del governador, s’uneix
a Will Turner, amic de la
infància de la noia, per
rescatar-la i recuperar
el seu fabulós vaixell, La
Perla Negra.

 VIDOR, Charles

Cinema familiar
El fabuloso Andersen
Barcelona: Regia, 2010
A la Dinamarca del segle
xix , el jove sabater Hans
Christian Andersen té
esverada tota la canalla
amb els relats de les seves
fantàstiques històries.
L’alcalde, pressionat pel
mestre, que considera
negativa la influència
d’Andersen sobre els
nens, l’obliga a abandonar
el poble.

 WILDER, Billy
Con faldas y a lo loco
Madrid: MGM, 2008
Durant l’època de la llei
seca als Estats Units, dos
músics es veuen obligats
a fugir després de ser
testimonis d’una venjança
entre dues bandes rivals.
Com que no troben feina
i la màfia els persegueix,
decideixen vestir-se de
dones i tocar en una
orquestra femenina.

 WEDGE, Chris
Ice age
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2002
En l’edat de gel, un
mamut, un peresós i un
tigre han de cuidar un
bebè humà i tornar-lo a la
seva família.

 WEITZ, Chris
La brújula dorada
Madrid: Tripictures,
2008
¨ PULLMAN, Philip
La brúixola daurada
Barcelona: Empúries,
2007
En un món alternatiu,
una noia de dotze anys
fa un llarg viatge per
salvar un amic. Al llarg
del viatge es troba amb
tota mena d’estranyes
criatures, bruixes i
d’altres personatges d’un
univers paral·lel.
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 WILDER, Billy
Sabrina
Madrid: El País:
Paramount, 2012
La filla del xofer de la
família Larrabee s’ha
sentit des de sempre
fascinada pel jove David
Larrabee, el fill menor.
Amb els estalvis del
seu pare, la jove fa una
estada a París i torna
convertida en una dona
elegant i seductora que
enlluernarà els dos
germans Larrabee.

 WISE, Robert
Sonrisas y lágrimas
Madrid: Twentieth
Century Fox, 2005
A l’Àustria de 1938, una
jove novícia abandona
l’abadia per convertir-se
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en la institutriu dels set
fills d’un militar retirat.
La casa de la família
funciona com una caserna
militar, però la institutriu
retornarà l’alegria tant als
nens com al pare.

 ZAILLIAN, Steven
En busca de Bobby
Fischer
Madrid: Paramount,
2006
El jove Josh Waitzkin té
una veritable passió pels
escacs i vol ser un nou
Bobby Fischer, el seu ídol.
Els seus pares faran tot el
possible per ajudar-lo.

 ZEMECKIS, Robert
Back to the future
Madrid: Universal, 2002
Un jove és
accidentalment enviat
al passat (30 anys
enrere) en una màquina
per viatjar en el temps
inventada pel seu amic,
un científic boig. Arriba
a l’any 1955, any en què
els seus pares encara
no s’havien conegut.
Després d’impedir la
seva primera trobada, el
noi haurà d’aconseguir
que es coneguin i es
casin; altrament, la
seva existència no seria
possible.

 ZEMECKIS, Robert
Forrest Gump
Madrid: Paramount,
2008
¨ GROOM, Winston
Forrest Gump
Barcelona: Ediciones B,
1994
Forrest Gump pateix un
lleu retard mental des
de ben petit. Gràcies a
la seva força de voluntat
i al seu gran cor, viurà
els esdeveniments més
importants de la història
dels Estats Units.

 ZEMECKIS, Robert
¿Quién engañó a Roger
Rabbit?
[USA]: Buena Vista, 2003
Un detectiu privat
mediocre és contractat
perquè investigui el
propietari d’uns estudis
cinematogràfics que
està rondant la dona de
l’estrella de l’estudi.

 ZIDI, Claude
Astérix y Obélix contra
César
Madrid: Tripictures,
2000
¨ GOSCINNY, René;
UDERZO, Albert
Astèrix el Gal
Barcelona: Salvat, 2006
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El poble on viuen l’Astèrix
i l’Obèlix és l’últim racó
que queda fora del control
de l’Imperi Romà. Quan
el recaptador d’impostos
romà no aconsegueix
els diners dels seus
habitants, el mateix Juli
Cèsar s’apropa al lloc per
veure què tenen d’especial
aquells gals.

 ZUCKER, Jerry
El primer caballero
Madrid: Sony, 2007
Lady Ginebra contrau
matrimoni amb el rei
Artur. Però quan a
Camelot arriba el cavaller
Lancelot, sorgeix l’amor
entre ells.
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