
 

L'organització de la mice, tenint en compte les circumstàncies actuals, les pors i 
les incerteses, hem decidit modificar el desenvolupament habitual de  la MiCe 
2021. 

Hem decidit dur a terme “la mice al col·le”: portar la MiCe als centres educatius, 
així ens evitem els desplaçaments dels alumnes i del personal docent. 

Les projeccions es faran en els centres educatius i el personal docent serà lliure 
de decidir els espais, els horaris, la duració, etc. Es poden fer en les classes, en 
les sales d'actes o qualsevol espai de què disposeu, amb un projector i una 
pantalla. Podeu repetir-les totes les vegades que ho necessiteu perquè les veja 
tot l'alumnat del centre. Hi ha llibertat total de còpia per si voleu fer diverses 
projeccions alhora en diverses aules. L’únic que sí que us demanem és no fer 
copies públiques, utilitzar-les només en el vostre centre educatiu. Si pot ser, les 
projeccions s`han de fer durant el mes d’octubre de 2021, però si no pot ser per 
temes organitzatius, podeu allargar-ho tant com necessiteu. 

Hem dividit els nivells educatius en tres grups (depenent de les pel·lícules 
seleccionades per a projectar): 

• Infantil i 1r i 2n de Primària, amb una duració de 60 minuts 
• 3r, 4t, 5é i 6é de Primària, amb una duració de 90 minuts 
• ESO, Batxillerat, Cicles Formatius (CF) i Formació Permanent d'Adults 

(FPA), amb una duració de 120 minuts. 

Atesa la petició de diversos equips directius, també us subministrarem les 
projeccions dividides en blocs de 30 minuts, dos blocs per a infantil, tres blocs 
per a primària i quatre blocs per a secundària, batxillerat, CF i FPA, tenint en 
compte que pot ser idoni fer projeccions en els esbarjos, després del menjador, 
entre hores, o simplement com una estona d'esplai i desintoxicació mental. 

També prepararem unes Guies Didàctiques amb activitats per a cada 
pel·lícula, per qui  vulga utilitzar l'audiovisual com a mitjà d'aprenentatge. 

Totes les pel·lícules seleccionades i que tenen diàlegs estan subtitulades en 
valencià+anglés / castellà+anglés / V.O.+anglés, independentment de l'idioma 
de la versió original, seguint amb el compromís que tenim amb l'associació 
AICCV (Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana) de fer la 
mice al més accessible possible. 

L’inscripció es realitzarà mitjant el formulari d'inscripció perquè ens indiqueu 
el centre, l’adreça d'enviament , contactes, els nivells educatius i el nombre 

https://www.festivalmice.com/la-mice-al-col-le
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO8hIMuaEzdzBlJObMxbgeJBAZ3txLvoIN2oNwCgADXvcnkQ/viewform


aproximat d'alumnes que hi participen. També ens heu d'indicar en quin idioma 
voleu que us enviem els subtítols de les pel·lícules. 

El nombre d'alumnes participants ens interessa per a poder enviar-vos material 
suficient per a repartir als alumnes (caretes, banderetes…) que en convocatòries 
passades repartia l'Ajuntament. 

Sí que us pregaríem la major celeritat possible a contestar-nos per a poder 
preparar els enviaments i que us arriben com més prompte millor. 

Si teniu qualsevol dubte o qualsevol suggeriment poseu-vos en contacte amb 
nosaltres i intentarem resoldre-ho, per correu electrònic  
(secretaria@festivalmice.com), per telèfon o WhatsApp (si és possible sense 
missatges d'àudio, perquè son complicats de classificar) al tel. 629 26 45 59 
(Rafa)  

I si el vostre centre vol ser “Jurat Jove de la mice” poseu-vos en contacte 
amb Rafa i ho prepararem. 

Però, sobretot, CUIDEU-VOS i cuideu els nostres alumnes, ensenyeu-los que 
estan en edat d'aprendre responsabilitat social i, amb cura però sense pors, ens 
menjarem a tots els COVID que queden. 

 

 

València, 1 de novembre de 2020 

 

 

 

 

Rafael Luís Latre Andrés 
Secretari 
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