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Cinema d'animació per a la mainada
17 Items

Una tria de petites joies de cinema infantil d'animació per a tota la família. Per veureles cal estar registrat a la plataforma eBiblio Catalunya [aquest llistat inclou una guia
d'accés a eBiblio]

eBiblio. Guia d'accés
Girona

Guia per accedir al servei eBiblio, realitzada per Biblioteques de Girona.

El diari de la Florentina
Ebiblio

El diari de la Florentina és una pel·lícula dirigida a nens i nenes de 3 a 6
anys i basada en unes històries infantils publicades a la revista polonesa
Miś el 2008. La Florentina és una musaranya (no se l’ha de confondre a…

Animals united
Ebiblio

Pel·lícula d’animació digital amb missatge ecologista. Va ser nominada al
Premi del Públic als Premis del Cinema Europeu. Inspirada en el llibre LA
CONFERENCIA DE LOS ANIMALES, de l'escriptor Erich Kästner, explica…

L'hivern i la primavera al regne d'Escampeta
Ebiblio

Dos primers capítols de la tetralogia francesa LES QUATRE SAISONS DE
LÉON, produïda pel prestigiós estudi Folimage. L’hivern s’abat sobre el
regne i l’Ogre de les muntanyes s’emporta la bella princesa Mèlia Pa de…

Laban, el petit fantasma. Quina por!
Ebiblio

Laban, un petit fantasma, viu amb la seva família al Castell Monringsun.
Ell desitja fer por, tal com el seu pare, però per més que ho intenti mai ho
aconsegueix. Labolina, la seva germana, és especialista a fer sons, pot…

Les malifetes de l'Emil
Ebiblio

Pel·lícula basada en les narracions d’Astrid Lindgren, la mare de les
aventures de Pippi Langstrump. A Katthult de Lönneberga (Smaland) hi
viu l’Emil amb l’Ida, la seva germana petita, els seus pares, el granger i la…

El Sr. Branquilló i l'escombra voladora
Ebiblio

Dues aventures plenes de tendresa i valors, dels creadors d’El Grúfal.
Basades en els best-sellers de l’escriptora Julia Donaldson, referent de la
literatura infantil modern. El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc…

Solan & Eri, missió a la Lluna
Ebiblio

Una pel·lícula plena de detalls imaginatius i personatges entranyables amb
un rerefons irònic sobre els esdeveniments polítics actuals. 50 anys
després de la mítica arribada de l’home a la Lluna, el Solan i l’Eri…

El secreto del libro de Kells
Ebiblio

El secreto del libro de Kells / director, Tomm Moore, Nora Twomey
Brendan, un joven monje de 12 años, vive en una remota abadía
fortificada de Kells, en la Irlanda del siglo IX. Con los otros hermanos…

Zibila i el poder de les ratlles
Ebiblio

La Zibila és una zebra adoptada per una família de cavalls. En el seu
primer dia d’escola, els seus companys la tracten diferent i se’n riuen d’ella
per tenir ratlles, però gràcies a una gran aventura amb el seu amic Carin…

Kirikú i els animals salvatges
Ebiblio

Seqüela de KIRIKÚ I LA BRUIXA, una nova mostra de l'inconfusible talent
de l’animador Michel Ocelot. L'avi, al seu tron de la gruta blava, ens explica
com Kirikú es converteix en jardiner, detectiu, terrissaire, comerciant,…

Pánico en la granja
Ebiblio

Sólo la desbordante imaginación de un niño puede conseguir que un indio
y un vaquero pretendan regalarle una barbacoa a un caballo que toca el
piano. Dos directores belgas llenos de fantasía deciden dotar de vida a l…

Zog, dracs i heroïnes
Ebiblio

Zog, dracs i heroïnes / director, Daniel Snaddon El Zog és un drac que va
a escola per aprendre a volar, a treure foc per la boca i a raptar princeses.
No se’n surt massa bé, però va superant els obstacles gràcies a l'amista…

Una amistat inoblidable
Ebiblio

Una amistat inoblidable / director, Luc Jacquet Pel·lícula d’aventures per a
tota la família que relata la historia d’amistat entre una nena i una guineu.
Un matí de tardor, en el replec d'un camí, una nena veu una guineu. La…

La petita Anna i el Tiet Llargarut
Ebiblio

La petita Anna i el Tiet Llargarut / director, Per Åhlin Pel·lícula d’animació
sueca ideal per introduir els més menuts a la màgia del cinema gràcies a
la seva transmissió de valors i educació social. La petita Anna és valenta…

La rata pirata i altres aventures per créixer
Ebiblio

Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit més llaminer de tots!
Damunt del seu cavall, roba el menjar dels viatgers que troba pel camí,
fins al dia en què es creua amb algú més astut que ell… Un conte de cap…

El nen i el món
Ebiblio

Nominada a l'Oscar a la Millor Pel·lícula d'Animació, EL NEN I EL MÓN és
un viatge líric i oníric que il·lustra els dilemes del món actual sota la mirada
innocent d'un nen. Una excepcional joia de l'animació actual. La pel·lícula…

Powered by

