


DESEÑO GRÁFICO

• Ilustración para a imaxe da segunda edición do Festival feita por Olaya 

Naveira. 

• Deseño de imaxe do evento aplicable a carteis e resto de formatos tanto 

impresos coma web.

 Impresión de 300 carteis en A3

	 Distribución	polos	concellos	de	Ames,	Negreira,	Brión	e	Santiago	de	
Compostela.

 Impresión de 75 carteis de 70x100cm para colocación en farolas de 

Bertamiráns	e	O	Milladoiro.	
•	Deseño,	elaboración,	publicación	e	distribución	precisos	para	a	divulgación	
do evento. 

•	Deseño	dun	folleto	coa	programación	en	formato	A5.
 Impresión de 7500 exemplares

	 Reparto	por	escolas	e	polo	concello	de	Ames,	Negreira	e	Brión.
•	Deseño	dun	catálogo	tamaño	15x21	cm	de	48	pág.	interiores	impresas	a	4/4	
tintas	en	papel	estucado	mate	de	150	gr.	Cuberta	impresa	a	4/4	tintas	en	
papel	estucado	mate	de	250	gr	e	plastificado	mate	1/c.	Encuadernación	con	
dúas grapas.

 Impresión de 1.000 exemplares

 Reparto en sesións escolares e abertas.

•	Deseño	e	impresión	de	un	roll	up	para	emprego	durante	as	catro	xornadas	
do festival.

•	Deseño	e	impresión	de	un	8	lonas	para	elaboración	de	dous	mupis	en	forma-

to	cubo	colocados	en	Bertamiráns	e	O	Milladoiro.
• Deseño e impresión dun fotocol en textil.

• Deseño de convites e difusión por medios electrónicos a medios de comuni-

cación,	patrocinadores	e	persoas	vinculadas	ao	sector	audiovisual.







programación

Esta	segunda	edición	supuxo	a	consolidación	de	Cinema	Crianza	como	referente	internacional.	A	selec-

ción	oficial	constou	de	73	pezas	finalistas	que	optaron	aos	Premios	Axóuxeres,	Buxainas	e	Premio	do	
Público.	A	escolla		realizouse	a	partir	dun	total	de	2.000	propostas	audiovisuais	procedentes	de	máis	
de	90	países	de	Europa,	América,	Asia	e	África,	entre	eles,	Irán,	India,	USA,	Rusia,	Austria,	Noruega,	Is-

rael,Turquía,	Italia,	Francia,	Reino	Unido,	España,	Venezuela,	Arxentina,	Brasil,	Canadá,	México,	Xapón	
ou	Exipto.

O	certame	contou	cunha	programación	especial	en	torno	ao	Audiovisual	e	o	Ensino	coa	proxección	
guiada	dunha	selección	de	curtametraxes	para	medio	milleiro	de	alumnos	de	centros	escolares	da	zona.	
Curtas	chegadas	dende	diversos	lugares	do	mundo	para	falarnos	sobre	migración,	igualdade	de	xénero,	
acoso	escolar,	multiculturalidade,	reciclaxe,	medio	ambiente,	mais	tamén	para	ilusionarnos	con	anti-
gos	xogos	ópticos	ou	emocionarnos	a	través	de	historias	de	seres	máxicos.	A	escolla	amosou	unha	rica	variedade	de	técnicas	de	animación.	Ademais,	as	nenas	e	nenos	desta	
actividade	tiveron	un	papel	importante	como	pequenos	críticos,	votando	ao	Premio	do	Público	á	Mellor	Curtametraxe	do	Festival.

As	curtas	finalistas	que	optaron	aos	Premios	Axóuxeres	e	Buxainas	proxectáronse	na	Casa	da	Cultura	de	Bertamiráns	e	O	Milladoiro,	do	venres	16	ao	domingo	18	de	
novembro.	Filmes	e	videoclips	para	toda	a	familia	que	fixeron	voar	a	imaxinación	e	creatividade	do	espectador	coa	música,	o	fútbol,	o	medioambiente,	a	familia	ou	o	paso	do	
tempo como leitmotiv.

Nesta	segunda	edición,	Cinema	Crianza	converteuse	nun	bosque	no	que	a	formiga	Federica	se	adentrou	para	descubrir	e	vivir	unha	chea	de	aventuras.	Como	metáfora	da	
infancia	como	período	de	construción,	a	formiga	foi	recompilando	diversos	bloques	que	acabaron	transformándose	nun	novo	formigueiro.	Así,	divididos	en	bloques,	os	filmes	
proxectáronse	en	11	sesións	recomendadas	por	idade:	para	maiores	de	2	anos,	a	partires	dos	5	e	maiores	de	7	anos.	

A	sesión	de	inauguración	tivo	lugar	o	venres	16	ás	18	horas	na	casa	da	Cultura	de	Bertamiráns	coa	proxección	de	9	curtas	dentro	do	bloque	Narracións	extraordinarias	
(+5	anos).	O	sábado	comezamos	ás	12	horas	en	Bertamiráns	coas	curtas	de	Pequenas	Criaturiñas	(+	2),	para	desfrutar	de	cores,	música	e	bechiños	de	partes	remotas	do	
planeta.	Fóra	de	concurso	cantamos	con	Magín	Blanco,	Xoán	Curiel	e	outros	artistas	con	Música	para	Parrulos	(+2	anos).	

Este	ano	o	festival	adicou	un	espazo	destacado	ao	fútbol,	o	medio	ambiente	ou	a	música	con	bloques	de	Brotes	Verdes	(+5),	O	Reino	das	Harmonías	(+7)	e	Arredor	dunha	
Pelota	(+7)	que	se	poderán	ver	o	sábado	pola	tarde.	Ese	día	rematou	coas	proxección	das	curtas	de	A	miña	familia	e	outros	animais	(+7),	porque	o	mundo	aos	7	é	complexo	
e precisa ser contado. 

O	domingo	no	salón	da	Cultura	do	Milladoiro	desfrutamos	dunha	selección	de	6	curtas	no	bloque	Primeiras	Aventuras,	ao	que	lle	seguiu	unha	nova	sesión	de	A	miña	familia	e	
outros	animais	e	Narracións	Extraordinarias.	A	clausura	e	entrega	de	premios	celebrouse	a		partires	das	18.00	horas	coa	proxección	das	curtas	gañadoras.





Nesta segunda edición, o FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMA CRIANZA do 

Concello de Ames quere achegarse ao mundo docente a través de diversas 
proxeccións para escolares. 
Unha destas sesións estará dirixida ao alumnado de 5º e 6º de primaria. 

Co obxectivo de poder cumprir mellor coas vosas necesidades educativas, 
gustaríanos saber que temáticas vos interesaría que se tratasen nas 
curtametraxes desta sesión. Podedes marcar tantas opcións como 
queirades.

Migración
Pobreza infantil
Diversidade funcional
Acoso escolar
Identidade sexual
Violencia familiar
Traballo infantil
Igualdade de xénero 

                                                                 

                                                             

María José Vázquez Bermúdez, Técnica en Animación Sociocultural

INFORMA

En relación ao formulario que lles pasamos aos centros de ensino de primaria do Concello de
Ames, sobre temáticas que lles resultan de interese para tratar nas sesións escolares do Festival
Internacinal de Cine Infantil Cinema Crianza, en xeral todas as temáticas propostas son do seu
interese, pero especialmente e así o manifestan e practicamente coínicden tres dos catro centros
que respostaron ao cuestionario son:

-Identidade Sexual 
-Diversidade Funcional
-Igualdade de xénero
-Migración
-Acoso escolar 

Este último tema resáltao o CEIP Agro do Muíño, especialmente porque  neste curso, están a
traballar  A Convivencia a través dos contos para construír unha relación harmoniosa entre as
persoas que forman a comunidade de Agro do MUíño, sustentada no respeto mutuo, sen violencia
e a través do diálogo. Polo que todo relacionado coa igualdade, acoso escolar e respecto ás
diferenzas serán de gran interese

Ames 02 de outubro de 2018

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     concellodeames@concellodeames.org        Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.org                            Fax: 981 883 925
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certificado emitido por AC FNMT

Usuarios

Para	a	programación	da	sesións	escolar	para	alumnado	de	5º	e	6º	de	primaria	
enviouse	un	formulario	ao	profesorado	das	escolas	de	Ames	para	que	seleccio-

nasen	as	temáticas	que	lles	gustaría	que	se	tratasen	nesta	sesión.	Para	cada	
unha	das	escollidas	o	director	do	festival,	Marcos	Nine,	propuxo	unha	curta-

metraxe relacionada.  

escolares



ACHOO!
Nacionalidade: Irlanda

Ano: 2018

Dirección: Robert Keane

Produción: Robert Keane

Duración: 1:00

Dous pingüíns no Polo Sur; un está arrefriado e o 

outro non ten paciencia. Unha curtametraxe para 

falar sobre as normas de civismo.

O corazón da casa
Título orixinal: 屋子心
Nacionalidade: Taiwan

Ano: 2018

Dirección: En-Qi Yang

Produción: En-Qi Yang

Duración: 5:38

A ilusión de Joseph
Título	orixinal:	L illusion	de	 oseph
Nacionalidade: Italia

Ano: 2016

Dirección:	Pasquale	D Amico
Duración: 2:12

A casa de Lin é fonte de moitas e valiosas lem-

branzas para os Lins. Non é só unha protectora, 

senón unha compañeira. Con recortes de papel 

feitos a man, este clip aborda a parte afectiva da 

antiga casa de Lin e espera espertar a conciencia 

da xente sobre os valores das vivendas e edi cios 
antigos en aspectos alternativos.

CHIRIPAJAS
Nacionalidade:	Federación	Rusa
Ano: 2017

Dirección:	Olga	Polie tova	e	 aume	 uiles
Duración: 2:00

Unha película ecolóxica sobre a gran aventura 

dunha pequena tartaruga que trata de atopar a 

súa familia cando se enfronta ao severo proble-

ma dos océanos contaminados.

devolve a silenciosa primavera
Título	orixinal:	give	bac 	the	silent	spring
Nacionalidade:	Turquía
Ano: 2018

Dirección:	 e nep	 st nipe 	e	Bura 	 um 

Produción:	Bura 	 um
Duración: 3:16

Krasnoludki
Nacionalidade:	Belarus
Ano: 2018

Dirección:	Roman	Burma ov
Duración: 4:49

“A actitude do home cara á natureza é hoxe de 

vital importancia simplemente porque agora ad-

quirimos un poder fatídico para alterar e destruír 

o mundo. Mais as persoas forman parte da nature-

za, e a súa guerra contra ela é inevitablemente 

unha guerra contra elas mesmas”. A activista 

medioambiental e heroína Rachel Carson.

O fenaquitoscopio é un instrumento óptico antigo 

inventado en 1832 por Joseph Plateau que anima 

imaxes. O resultado de combinar estas animacións 

cun stop motion de xoguetes de papel do século 

dezanove é este traballo feito como homenaxe ao 
inventor do fenaquitoscopio.

O xoguete dun neno está roto, mais os pequenos 

ananos (krasnoludki) que viven na súa casa deciden 

axudarlle secretamente.

A PRIMEIRA PLUMA
Título	orixinal:	The	First	feather
Nacionalidade:	Dinamarca
Ano: 2017

Dirección:	Sine	Aaroe	 uhl
Produción:	Dirección:	Sine	Aaroe	 uhl	
Duración: 4:14

Unha historia da evolución da vida e da acep-

tación contada con animación en stop-motion. 

Desde o momento en que o primeiro dinosauro 

con plumas é incubado ten que loitar para 

encaixar cos outros dinosauros.

O bulf
Título	orixinal:	The	bulf
Nacionalidade: Polonia

Ano: 2018

Dirección:	Adam	 it o s i	/	Marcin	Domitrz
Produción:	Adam	 it o s i	/	Marcin	Domitrz
Duración: 2:44

Bulf vive nunha cova subterránea unicamente 

preocupado por satisfacer as súas necesidades 

básicas. Cando arrinca unha das raíces das que 

se alimenta ve unha or por primeira vez na s a 
vida. Así descobre a beleza do mundo das plantas 

e axiña aprende tamén a usar os seus recursos. 

Pouco despois, ulf aprende o que signi ca coidar 
de si mesmo.

6º curso de infantil 

Nesta	 segunda	 edición,	 o	 FESTIVAL	
INTERNACIONAL	 CINEMA	 CRIAN A	 do	
Concello	de	Ames	quere	achegarse	ao	
mundo	 docente	 a	 través	 de	 diversas	
proxeccións	para	escolares.

Así	pois,	ofrecemos	unha	sesión	dirixida	
ao	 alumnado	 de	 6º	 de	 infantil	 na	 que	
propoñemos	 unha	 selección	 de	 cur-

tametraxes	 chegadas	 dende	 diversos	
lugares	do	mundo	para	falarnos	sobre	
normas	 cívicas,	 reciclaxe,	 medio	 am-

biente	 e	 diversidade,	 mais	 tamén	 para	
ilusionarnos	 con	 antigos	 xogos	 ópti-
cos	ou	emocionarnos	a	través	de	his-

torias	de	seres	máxicos.	Ao	mesmo	tem-

po,	a	escolla	amosa	unha	rica	variedade	
de	técnicas	de	animación.

Ademais,	 as	 nenas	 e	 nenos	 terán	 un	
papel	 moi	 importante	 tamén	 como	 pe-
quenos	 críticos,	 pois	 a	 súa	 votación	
contará	para	a	adxudicación	do	premio	
do	 público	 á	 mellor	 curtametraxe	 do	
festival.	



metamorfoses

3º ciclo de primaria

O	 FESTIVAL	 INTERNACIONAL	 CINEMA	
CRIAN A	 do	 Concello	 de	 Ames	 quere	
achegarse	 nesta	 segunda	 edición	 ao	
mundo	 docente	 a	 través	 de	 diversas	
proxeccións	para	escolares.

Así	pois,	ofrecemos	unha	sesión	dirixida	
ao	alumnado	de	5º	 e	 6º	de	 primaria	de	
alto	contido	didáctico	e	que	só	poderá	
verse	durante	estas	funcións	escola-

res.	Nela	propoñemos	unha	selección	de	
curtametraxes	 chegadas	 dende	 afas-

tados	lugares	do	mundo	para	falarnos	
sobre	 migración,	 igualdade	 de	 xénero,	
acoso	 escolar,	 multiculturalidade	 e	
diversidade	ao	tempo	que	nos	adentra-

mos	 nas	 vidas	 e	 nos	 mundos	 de	 Eli a,	
Gabriel,	Narges,	Fhedi	e	os	seus	amigos	
e	familiares.	

Ademais,	as	nenas	e	nenos	que	acudan	
a	esta	actividade	terán	tamén	un	papel	
moi	 importante	 como	 pequenos	 críti-
cos,	pois	a	súa	votación	contará	para	
a	adxudicación	do	premio	do	público	á	
mellor	curtametraxe	do	festival.	

Retrato de Elika
Título	orixinal:	Rainbo 	Children	 	Portrait	of	
Elika 

Nacionalidade:	Bélxica
Ano: 2018

Dirección:	Mar am	Ba ani
Produción:	Mar am	Ba ani
Duración: 12:30

Nunha presentación de clase Elika, de 5 anos e 

con doble orixe, quere dar aos seus compañeiros 

e compañeiras a imaxe máis veraz do país da súa 

nai, Irán.  s a vez, eles faranlle moitas preguntas. 
Esta curtametraxe amosa unha serie de retratos 

de moitas nenas e nenos belgas con doble orixe na 

búsqueda da súa identidade. Esta vez, é o turno de 

Elika.

Fhedi
Título orixinal: يداف
Nacionalidade:	Exipto
Ano: 2018

Dirección:	Anne	Abdalla
Duración: 10:56

Un neno de oito anos que é constantemente 

acosado na escola atopa unha nova de nición de 
poder cando se enfronta a unha decisión difícil.

Inspiración
Nacionalidade:	República	bolivariana	de	Venezuela
Ano: 2018

Dirección:	Daniel	Parucho
Produción:	Daniel	Parucho
Duración: 9:48

Gabriel é un neno de baixos recursos económicos 

que un día quixera ser coma o seu pai, un ades-

trador de Par our. A pesares de ter di cultades 
coa súa man esquerda, fará todo o posible para 

acadalo e converterase nunha inspiración.

No Islam está prohibido escoitar a voz das nenas 

maiores de nove anos por homes que non sexan 

da súa familia máis próxima. Narge é unha nena 

iraní que quere cantar durante a celebración do 

novo ano mais dentro duns días é o seu aniversa-

rio e xa non poderá facelo, como tampouco poderá 

xogar co seu mellor amigo, Alí.

A voz de Narges
Título	orixinal:	Narges s	voice
Nacionalidade:	República	islámica	de	Irán
Ano: 2017

Dirección:	Hadi	Rahbar 

Produción:	Hadi	Rahbar
Duración: 14:58

O principiño
Título orixinal: Prinsesspo en
Nacionalidade:Suecia

Ano: 2016

Dirección:	Sosi	Chamoun
Guión:	Sosi	Chamoun
Produción:	Sosi	Chamoun
Duración: 8:34

Un irmán e unha irmá comparten un dormitorio 

onde a metade está decorada en azul e a outra 

en rosa. O irmán está moi entusiasmado coa 

roupa e os xoguetes da súa irmá, e un día recibe 

un paquete para que el tamén poida vestirse da 

maneira que queira.

[fóra de 
concurso]



Escolares
CINEMA CRIANZA
XOVES 15 NOV - CASA DA CULTURA DO MILLADOIRO
HORARIO ESCOLA CURSO ALUMNADO DURACIÓN

10.30H ESCOLA DO MILLADOIRO INFANTIL (5 ANOS) 90 50'

10.30H BAROUTA INFANTIL (5 ANOS) 25 50'

11.30H AGRO DO MUÍÑO INFANTIL (5 ANOS) 50 50'

11.30H MAÍA INFANTIL (5 ANOS) 60 50'

12.30H AGRO DO MUÍÑO 3º CICLO PRIMARIA 50+48 75'

VENRES 16 NOV - CASA DA CULTURA DE BERTAMIRÁNS
HORARIO ESCOLA CURSO ALUMNADO DURACIÓN

10.00H BAROUTA 5º CURSO DE PRIMARIA 47 75'

11.20H MAÍA 3º CICLO PRIMARIA 73+75 75'

12.45H VENTÍN 6º CURSO DE PRIMARIA 100 75'







































presentacións

Todas	as	sesións	abertas	ao	público	estiveron	presentadas	pola	
nosa	acomodadora	Atenea	Gharsía.	Ademais,	tivemos	varias	pre-
sentacións	especiais	nas	sesións	temáticas	adicadas	ao	fútbol,	
ao	medioambiente	e	á	música.	Así	pois,	nelas	acompañáronnos	
persoas	vinculadas	profesionalmente	a	estas	áreas.









CINEMA CRIANZA

_ XOVES 15 (O MILLADOIRO) VENRES 16 (BERTAMIRÁNS) SÁBADO 17 (BERTAMIRÁNS) DOMINGO 18 (O MILLADOIRO)

MONTAXE 7:45-10:00H 7:45-10:00H _ 9:00-11:00

DESMONTAXE 14:00-15:30H _ 21:30-23:00 20:00-21:30

FROQ EVENTOS / HORARIOS DE MONTAXE E DESMONTAXE DE PANTALLA

ORDENADOR	1GB	GRÁFICA	HDMI
PANTALLA	DESMONTABLE	6,50x365	FRONTAL
PROXECTOR	CHRISTIE	DHD600	6000LUM	FHD
PERSOAL	TÉCNICO	DE	MONTAXE/DESMONTAXE
PERSOAL	TÉCNICO	EN	FUNCIÓN

*Observacións:	Un	fallo	no	equipo	de	son	da	casa	da	cultura	de	
Bertamiráns	provocou	que	houbese	que	colocar	un	auxiliar	o	
sábado	17	de	novembro.

técnica



Estas	foron	as	curtametraxes	premiadas	na	segunda	edición	do	
Cinema	Crianza.

Premio	na	categoría	axóuxeres:	500€
Premio	na	categoría	buxainas:	500€
Premio	do	público	na	categoría	axóuxeres:	200€
Premio	do	público	na	categoría	buxainas:	200€

PREMIADAS


