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Un curso máis NUMAX na Escola ofrece  
o seu renovado catálogo de filmes adaptados  
para público escolar de todas os cursos e idades. 
Un amplo abano de obras de gran calidade 
artística que acompañamos de materiais 
didácticos específicos e presentacións  
na sala de cinema.

Incorporacións 
ao catálogo 2020N!



PASO A PASO
VV.AA., 45 min, VE
Seis historias poéticas, tenras e divertidas que 
narran as peripecias dun neno de cartón que 
vive no océano, un home que descolga a lúa ou 
uns animais asustados por un estraño ruído. 

 Ɣ  Descubrimento / Natureza / Creatividade 

O GRÚFALO
Jakob Schuh / Max Lang, 55 min, VE
Un ratiño pasea polo bosque cando se atopa cun 
raposo, un moucho e unha serpe tan famentos 
coma el. O ratiño declina os seus convites porque 
ten unha cita co grúfalo. Pero, que é un grúfalo?

 � Nomeado aos Oscar
 Ɣ  Natureza / Adaptación de Julia 
Donaldson / Aventuras

ANIMALADAS 
DE CINEMA
VV.AA., 40 min, VE
Delirante adaptación de fábulas populares como 
O corvo e o raposo levadas á gran pantalla con 
sentido do humor e enxeño.  

 Ɣ  Actualización de fábulas clásicas

AS AVENTURAS 
DA TOUPIÑA
Zdenek Miller, 40 min, VO
A toupiña Krtek é todo un mito da reputada 
animación checa. A súa curiosidade e picardía 
lévannos a vivir divertidas aventuras que farán 
as delicias dos máis pequenos.

 Ɣ  Ecoloxía / Diversidade / Creatividade

A RATA PIRATA
VV.AA, 55 min, VE
Seguimos as aventuras da rata pirata, o bandido 
máis larpeiro que existe, xunto a tres curtas 
sobre a aventura de medrar. 

 � Premiado en Toronto e Nova York
 Ɣ  Aventuras / Aprendizaxe

PEQUENOS HEROES
VV.AA., 60 min, VE
Sete relatos protagonizados por heroes cuxa mi-
sión é superar con valor e creatividade os retos 
do seu día a día.

 Ɣ  Traballo en equipo / Respecto 
á diferenza / Crecemento

A SOPA DE PEDRAS
VV.AA., 40 min, VE
Unha ollada alternativa aos contos tradicionais: 
un neno que non dorme e conta ovellas, a aven-
tura de vestirse pola mañá ou a secreta receita da 
sopa de pedras.

 Ɣ  Orixinalidade / Creatividade

ZOG, DRAGÓNS 
E HEROÍNAS
VV.AA., 60 min, VE
Catro divertidísimas historias protagonizadas 
por nenas valentes e imaxinativas.

 � Nomeado aos Oscar
 Ɣ  Igualdade / Creatividade

A INCRÍBEL HISTORIA 
DA PERA XIGANTE
Philip Einstein Lipski / Jørgen Lerdam 
/ Amalie Næsby Fick, 80 min, VE
Unha cálida e fantástica aventura chea de arte-
factos mecánicos que fará as delicias de peque-
nos e maiores. 

 � Premio Europa Junior Festival de Sevilla
 Ɣ  Adaptación literaria / Imaxinación

O NADAL DO HOME RAMA
Jeroen Jaspaert / Daniel Snaddon, 60 min, VE
O Home Rama adéntrase nunha épica aventura 
que o levará moi lonxe da casa. Volverá  
a tempo para celebrar o Nadal cos seus?  
Beseado no bestseller de Julia Donaldson,  
referente da literatura infantil.

 � Nomeado aos Oscar
 Ɣ  Literatura / Nadal / Aventuras

O AGASALLO  
DE MOLLY MONSTER
Ted Sieger, 70 min, VOSE/VE
Molly sempre foi a máis pequena da familia...  
até o de agora. Unha road-movie sobre  
o que supón converterse en irmá maior.

 Ɣ  Crecemento / Solidariedade

O BOSQUE  
DE HAQUIVAQUI
Rasmus A. Sivertsen, 75 min, VE
Claus, un rato algo trasto, vive feliz no bosque de 
Haquivaqui sorteando con habilidade o raposo 
Marvin e outros depredadores. Xunto ao seu 
amigo Morten deciden redactar unha lei para 
solventar o problema.

 � Premio do Público El Meu Primer Festival
 Ɣ  Adaptación literaria / Imaxinación
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SOLAN & ERI, 
MISIÓN Á LÚA
Rasmus A. Sivertsen, 80 min, VE
50 anos despois da mítica chegada á Lúa, Solan 
e Eri embárcanse nunha aventura espacial para 
dar o segundo paso sobre o satélite. Conseguirán 
construír a súa nave e chegar ao espazo?

 Ɣ  Aventura espacial / Sátira política

A VIDA DE CABACIÑO
Claude Barras, 66 min, Francés, VOSE
O filme de animación máis premiado dos últi-
mos tempos conta a historia dun neno que, tras 
quedar orfo, entra nun fogar de acollida. Malia a 
difícil adaptación, fará grandes amizades.

 � Mellor Filme Animación Premios César
 Ɣ  Compañeirismo / Amizade / 
Superación da perda

A REBELIÓN  
DOS CONTOS
VV.AA., 58 min, Inglés, VOSE/VE
Adaptación moderna e politicamente incorrecta 
do best-seller de Roald Dahl.

 � Nomeado aos Oscar
 Ɣ  Adaptación satírica

A GALIÑA TURULECA
Eduardo Gondell / Víctor Monigote, 
80 min, Galego, VG
Turuleca é unha galiña singular. O seu peculiar 
aspecto e a súa imposibilidade para poñer ovos 
desata as burlas do resto do galiñeiro. Un día 
descobre o seu gran talento oculto: Turu non só 
pode falar, senón que canta como xamais se oíu 
cantar a unha galiña!

 Ɣ Música / Solidariedade

GORDON & PADDY
Linda Hambäck, 62 min, VE
O xefe de polícia do bosque Gordon está  
a piques de retirarse e ten que atopar un  
substituto. Paddy, unha intelixente ratiña,  
semella ser a candidata axeitada.

 Ɣ  Amizade interxeracional / 
Intercambio de coñecementos

JACOB, MIMI  
E OS CANS DO BARRIO
Edmunds Jansons, 70 min, Letón, VOSE
Un rico home de negocios empeza a excavar o 
parque central do pobo para construír un raña-
ceos. Para evitalo os intrépidos Jacob e Mimi 
contarán coa axuda dunha banda de cans que... 
poden falar!

 Ɣ  Xentrificación / Especulación inmobiliaria

PHANTOM BOY
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, 
84 min, Francés, VOSG
Leo é un adolescente enfermo interno nun hos-
pital e ten un superpoder: saír do seu corpo e 
viaxar pola cidade de noite en busca do crime.

 Ɣ  Superación da enfermidade / Cinema 
negro / Cómic de superheroes

O VENTO ENTRE 
AS CANAS
VV.AA., 62 min., VE
Cinco extraordinarias aventuras sobre a liberda-
de, con músicas orixinais, heroínas sorprenden-
tes e unha calidade gráfica extraordinaria.

 � Premios en Annecy, Taiwan e Stuttgart
 Ɣ  Liberdade / Tolerancia

O MEU VECIÑO  
TOTORO
Hayao Miyazaki, 86 min, Xaponés, VOSE
Volve a maxia de Totoro, o filme que deu a co-
ñecer a Hayao Miyazaki. Satsuki e Mei son dúas 
irmás que van vivir ao campo e entran en contac-
to co espírito do bosque.

 Ɣ  Fantasía / Anime / Natureza

O PRINCIPIÑO
Mark Osborne, 2015, 106’, Francés/Inglés, VOSG
Fantástica aproximación ao clásico de 
Saint-Exupery. Unha obra visualmente asom-
brosa que mestura con mestría animación 3D  
e a artesanal técnica do stop-motion.

 � Mellor Filme Premios Annie / 
Sección Oficial Cannes

 Ɣ  Espírito de superación / Autocoñecemento 
/ O valor das pequenas cousas

GATOS, UNHA VIAXE 
DE VOLTA A CASA
Motonori Sakakibara / Kunihiko 
Yuyama, 89 min, Xaponés, VOSE
Un gato negro chamado Rudolf séparase do seu 
dono e esperta nun camión que o leva a Tokio. 
Alí, coñece a Ippai-attena, un gato xefe temido 
por todos na cidade.

 Ɣ  Posta en valor da lectura / 
Amor polos animais
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O TEMPO CONTIGO
Makoto Shinkai, 111 min, Xaponés, VOSG
Hotaka Morishima é un estudante de secundaria 
que se muda a Tokio para deixar atrás a súa vida 
nunha illa afastada do mundo. Alí coñecerá a 
Akina Amano, unha rapaza co misterioso poder 
de manipular e controlar o clima ao seu antollo.

 Ɣ Adolescencia / Imaxinación
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 Antes da sesión farase entrega 
ao profesorado de materiais 
didácticos (unidades didácticas, 
actividades, making off, trailers, 
etc.) que faciliten o traballo na 
aula antes e despois da sesión.

 O día da sesión haberá 
unha presentación en sala 
do filme a cargo de persoal 
especializado de NUMAX.

 Horario: De luns a venres en 
sesión matinal, preferentemente 
de 10:00 a 12:00 horas

  Aforo: Grupos dun mínimo de 50 
alumnos/as e un máximo de 70.

  Prezo: 4¤ por alumno/a, a tarifa 
mínima do Cinema NUMAX.

 

FUNCIONAMENTO 
DA ACTIVIDADE:

A MIÑA SEMANA 
EXTRAORDINARIA 
CON TESS
Steven Wouterlood, 84 min, Holandés, VOSE
Sam é un neno de 10 anos que vaixa coa súa 
familia a unha illa de vacacións. Alí coñece a 
Tess, unha moza peculiar que ten un plan para 
coñecer o seu pai biolóxico.

 Ɣ  Verán / Crecemento

O CASTELO AMBULANTE
Hayao Miyazaki, 119 min, Xaponés, VOSE
Sophie sofre un terríbel malfado que lle confire 
os aspecto dunha anciá. Decide pedir axuda ao 
mago Howl, que vive nun castelo ambulante, 
pero axiña descobre que Howl é quen máis 
axuda precisa.

 � Nomeado aos Oscar
 Ɣ  Viaxe sensorial / Fantasía

MARY E A FLOR DA BRUXA
Hiromasa Yonebayashi, 103 min, Xaponés, VOSE
Mary vive no campo coa súa avoa. Un día segue 
un misterioso gato até o bosque onde descobre 
unha vella vasoira e unha estraña flor que a leva-
rán a unha misteriosa escola de maxia.

 Ɣ  Sucesor de Miyazaki /  
Imaxinación e bruxaría

MURMURIOS  
DO CORAZÓN
Yoshifumi Kondô, 111 min, Xaponés, VOSE
Unha moza estudante amante da lectura desco-
bre que todos os libros que elixiu na biblioteca 
foron previamente solicitados por unha mesma 
persoa.

 Ɣ  Studio Ghibli / Amor pola lectura

MIRAI, A MIÑA 
IRMÁ PEQUENA
Mamoru Hosoda, 100 min, Xaponés, VOSE
Kun, fillo único e consentido de catro anos, sente 
que seus pais deixan de prestarlle atención can-
do nace a súa irmá Mirai. A versión adolescente 
de Mirai, que viaxa no tempo, faralle vivir gran-
des aventuras.

 � Nomeado aos Oscar
 Ɣ  Viaxe no tempo / Fantasía

A VIAXE DE CHIHIRO
Hayao Miyazaki, 124 min, Xaponés, VOSE
Chihiro é unha nena que viaxa en coche cos  
seus pais. Logo de atravesar un túnel chegan  
a un mundo fantástico, no que só hai lugar  
para os deuses de primeira e segunda clase.

 � Oscar Mellor Filme Animación
 Ɣ  Obra mestra da animación mundial 
/ A imaxinación ao poder
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CONTACTO
 escola@numax.org

 981 560 250 
(Xan Gómez Viñas)
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