
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10a MICE 
ESTEM D’ANIVERSARI 

10 anys d’un projecte valencià 
que s’expandeix al món.  
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Focus 2022 
Mèxic 

 
 
 

València Capital Mundial del Disseny 
Any Berlanga + 1 

La sorra del Sàhara arriba a València 
Refugiats: Europeus i no europeus. 

 
 
 
 
 
 

 Projecte anual: 
 1 de gener -  31 de desembre 
 Esdeveniment multiplicador MICE: 
 19 de setembre - 2 d’octubre   
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1a MICE Postcovid 
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LA BARTOLA ES TRAU LA MASCARETA 
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“Si existeix la màgia en lluitar batalles més enllà del que hom pot 
resistir, és la màgia de lluitar per un somni que tan sols tu coneixes” 

Morgan Freeman. A million dollar baby.  
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Projecte MICE 2022 
 
Amb el pas del temps, la MiCe (Mostra Internacional de Cinema Educatiu) 
ha tractat d’adaptar-se a les noves exigències i necessitats del present 
educatiu, del dia a dia coiuntural marcat per les noves demandes, 
pandèmies o canvis estructurals. De les exigències socials canviants en 
tot moment i que en els darrers dos anys han fet palés la necessitat d’una 
Educació Audiovisual per a poder desenvolupar una vida més adient al 
món digital que estem transitant. No podíem quedar-se enrere. La MICE 
és un festival viu que ha d’anar per davant de les circumstàncies tot i 
jugar-se-la amb les propostes. És per això que li hem donant unes voltes 
i hem decidit crear dues parts per a conformar el projecte: 
 

1- Per una part desenvoluparà un plantejament cultural, de pedagogia 
audiovisual, de la imatge i formatiu que s’allargue durant tot l’any 
amb algunes propostes a les escoles durant tot el curs. 

 
2- La MICE com sempre l’hem viscuda: un esdeveniment 

multiplicador del treball de la proposta MICE durant tot l’any i del 
treball desenvolupat a les aules de la ciutat de València, en primer 
lloc, del territori valencià en paral·lel i de tot els indrets de l’estat i 
del planeta a més del cinema professional dedicat a la infantesa i 
la joventut: el festival, la FESTA MICE. El gran joc lúdic i divertit a 
que la MICE ens té acostumats i pel qual ha apostat des del primer 
dia del seu naixement. 

 

La intenció amb el primer punt és generar, acompanyar i visibilitzar de 
manera present i continua totes aquelles propostes educatives, culturals 
i audiovisuals que es produeixen al llarg de l’any en la nostra ciutat i el 
nostre territori per tal de destacar la gran riquesa de les propostes que 
sorgeixen des de i per a la comunitat educativa. A més a més, d’utilitzar 
aquests continguts com a materials que aporten al col·lectiu per tal 
d’assolir l’objectiu de comunitat educadora. I tornem a posar tot l’empeny 
i la força en dur endavant esta nova proposta cultural i educativa. 
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Fonamentació teòrica 
 
 
La tecnologia audiovisual forma part de les nostres vides però en l'escola 
aquests canvis són molt més pausats. És per açò que és necessari que 
els xiquets, xiquetes, joves i la societat en general disposen dels 
coneixements indispensables per a utilitzar els codis mediàtics imperants. 
L'apropiació d'aquests codis permetrà posseir els elements que els 
permeten ser crítics davant els missatges rebuts a través de la imatge. 
L'educació, per tant, ocupa un paper fonament 
tal en l'assoliment d'aquests objectius. Hem d'obrir l'educació a la realitat 
del segle de la imatge, hem de portar el cinema a l'escola com a mòdul 
pedagògic. 
 
 

 
 
 
Estudiar la imatge. Lectura. Aprenentatge tradicional: 
Espectador. 
L'ús del cinema i l'audiovisual en l'educació és un valor bàsic  dins del 
procés d'ensenyament-aprenentatge que afavoreix la consecució de 
continguts i objectius de molt diferent índole i utilitzant un camí dinàmic 
i efectiu. És un poderós recurs informatiu que permet accedir a continguts 
culturals, valors individuals o socials i estimula el desenvolupament de 
competències com la capacitat d'observació, anàlisi, reflexió i judici crític. 
Involucra les persones tant dins de la dimensió cognitiva com a afectiva, 
ètica, social i individual. El cinema, inclòs en l'educació, serveix per a 
cobrir temes i continguts que sense ser avaluables mereixen especial 
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atenció educativa: transversals, educació integral, tutoria, orientació o 
utilitzat com a estímul per a despertar en l'alumnat l'interès en 
determinats temes d'àrees curriculars; així com pel plaer de gaudir del 
“bon cinema”. 
 
 
Crear la imatge. Escriptura.  Aprenentatge actiu: Realitzador. 
Es tracta d'aprendre fent cinema, escrivint imatges, narrant digitalment. 
Mostrar la necessitat de portar a l'aula l'ensenyament de l'escriptura de 
la imatge. Els estudiants han de saber detectar, analitzar i comprendre 
elements tècnics fílmics que els permeten ser competents i crítics en la 
construcció dels missatges audiovisuals, competència fonamental en un 
entorn mediàtic actual de cultura participativa. És un pas avant de 
l'aprenentatge contemplatiu que es produeix a "Aprendre mirant cinema" 
a un aprenentatge proactiu en el qual els joves s'impliquen en l'elaboració 
dels missatges, aplicant la creativitat i inquietuds. 
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Objectius 
 

• La difusió de la cultura cinematogràfica i de la imatge a la població 
jove contribuint al lliure accés de tots els futurs ciutadans a la 
cultura en general. 

 
• Acostar i mostrar al professorat i alumnat els avantatges de l'ús 

d'eines i la narrativa audiovisual per a transmetre un missatge. 
 
• Projectar continguts audiovisuals amb format aprenentatge 

realitzats per joves dins dels seus centres educatius. 
 
• Conscienciar als pares / mares de la importància de saber els 

continguts als quals accedeixen els seus fills i filles. 
 
• Potenciar qualsevol manifestació cultural per a la inclusió de valors 

culturals en els xiquets, xiquetes i joves. 
 
• Conscienciar de la importància d'incloure l'educació del llenguatge 

audiovisual i les eines dins del plantejament docent. 
 
• La difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les 

manifestacions especialment amb la finalitat d'educar als nous 
espectadors en el valor dels treballs i professionals del sector per a 
afavorir que futures generacions siguen proactives com succeeix en 
unes altres països on hi ha un suport fonamental per part dels 
ciutadans al cinema. 

 
• Establir i mantenir vincles, col·laboracions o convenis de caràcter 

cultural, tècnica o social amb tot tipus d'òrgans i entitats de 
l'Administració pública o privada encaminats a la difusió del cinema 
entre els xiquets/as. 

 
• Establir i promoure l'intercanvi cultural a nivell internacional i 

estatal, per mitjà de la participació en congressos, tallers, festivals 
o trobades de qualsevol tipus. 
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Dirigit a 
 

• Xiquets, xiquetes i joves des d’Educació Infantil a Universitat. Es 
pot ser jove tota la vida. 
 

• Professorat de totes les etapes. 
 

• Professionals del món del cinema. 
 

• Professionals dels mitjans de comunicació. 
 

• Professionals del món de la cultura. 
 

• Pares, mares i famílies. 
 

• Públic en general. 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS ANUALS 
 
 

Coproducció València-Argentina 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Activitat nascuda a partir de les converses amb la directora d’animació 
Argentina durant la mice 2021, Claudia Ruiz, després d'haver viscut dues 
jornades força interessants en dos col·legis on van gaudir i quedar 
sorpresos de les activitats que se'ls va proposar. En un dels centres, amb 
banda de música integrada en el centre que compta amb estudis musicals 
adscrits al conservatori, van viure la interpretació de diferents fragments 
de bandes sonores de pel·lícules adaptades pel seu director per a 
interpretar-les amb banda. En uns altres dels centres es va realitzar el 
doblatge en directe de dues pel·lícules de la directora Claudia Ruiz al 
valencià. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
Totes dues activitats ens van portar a plantejar la realització d'un nou 
curtmetratge, partint de la idea de poder subministrar-nos un original de 
la producció de vídeo i tant la banda sonora com els diàlegs en arxius 
separats perquè des de diferents centres educatius de la ciutat de 
València es puga assajar i amb posterioritat gravar en un estudi 
d'enregistrament tant la banda sonora adaptada a banda de música, com 
les còpies amb doblatge de diàlegs en valencià primerament i castellà i 
anglés com a llengües també oficials , sent aquestes còpies les que 
distribuïm als diferents festivals que es realitzen en l'estat espanyol, 
festivals internacionals i a les altres MICE d’arreu del món. 
 
La mice realitzarà aportació econòmica per a sufragar part les despeses 
generals de la pel·lícula, encarregant-se a més de la cerca de centres 
escolars que puguen i vulguen gravar la banda sonora i les versions 
doblades al valencià, castellà i anglés. 
 
Ens fem càrrec de les despeses que suposaria els lloguers dels estudis 
d'enregistrament tant de la banda sonora, dels diàlegs i comptant amb 
tallers professionals de doblatge de pel·lícules per a que els xiquets i 
xiquetes siguen els protagonistes totals del fet cultural que representa la 
realització d’una pel·lícula professional . 
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Així mateix ens encarregaríem de l'organització i muntatge d'una gala 
d'estrena a la ciutat de València, en la qual realitzaríem la projecció, la 
banda sonora i doblatge en directe de la pel·lícula quan esta estiga 
enllestida a l’ 11a edició de la MICE prevista a realitzar al juny de 2023. 
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Tallers Culturals d’Expressió Audiovisual. 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Tallers a desenvolupar al llarg de l’any natural, amb resultat d'una 
producció audiovisual. 
Ara que la pressió sanitària a causa de la pandèmia del Covid-19 comença 
a descendir, us proposem que amb el suport dels nostres centres 
escolars, els xiquets, les xiquetes o el joves comencen a “normalitzar-se” 
en les activitats culturals de la societat. 
La MiCe ofereix la realització de tallers en els centres escolars per a 
realitzar Book Tràiler. Aquests tallers van dirigits a alumnat d'Infantil, 
Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació permanent 
d'adults.  
També la MiCe proposa la realització de Tallers de Stop Motion (curts 
d'animació amb plastilina o altres materials). Aquests tallers van dirigits 
a alumnat de 4t, 5é i 6é Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles 
Formatius i Formació Permanent d’Adults i té una durada de 3 hores. 
Aquests tallers es realitzen sense cap cost per als participants, centres 
educatius, pares / mares o l'AMPA ja que la proposta és més de caire 
cultural que formativa. 
 
 
TALLER BOOK TRÀILER 
El cinema com a motivador de la lectura 
 
Aquest taller va dirigit a estudiants de Infantil, Primària, Secundària, 
Batxillerat, Cicles Formatius i Formació Permanent d’Adults. 
Un Book Tràiler és un xicotet audiovisual d'un màxim de 120 segons per 
a motivar a la lectura d'un llibre, una cosa semblant al Tràiler que fan les 
pel·lícules comercials per a promocionar-les. 
El que farem nosaltres amb el Book-Tràiler és utilitzar l'audiovisual per a 
promocionar la lectura, per a captar un nou tipus de lector més vinculat 
a la imatge del televisor, la tableta o el mòbil, per a sorprendre i presentar 
amb força una autora o autor nou, o per a donar-li tridimensionalitat a 
un personatge, que, real o imaginari, posar una obra escrita en imatges. 
Com a exemple els elements d'un Book Tràiler: 
– Entradeta de presentació. 
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– Imatges: il·lustracions del llibre, actuació dels alumnes i alumnes 
representant els personatges, historieta per a explicar-lo. 
– Una mica d'informació sobre l'autor. 
– Poca durada. 
– Gran intensitat. 
– Funciona com un avançament de l'obra 
– Tracta d'enganxar el públic 
– Proporciona informació: autors/es, dates de presentació 
L'obra presentada pot ser un llibre o treball literari de qualsevol tipus, 
gènere i format. La llengua utilitzada en el Book Tràiler serà una de les 
dues llengües cooficials en el nostre territori. 
El llibre pot estar publicat en qualsevol part del món, malgrat que 
incidirem en què estiga publicat en una editorial valenciana, en qualsevol 
llengua o ésser un treball literari realitzat i presentat pels autors del Book 
Tràiler a qualsevol premi literari o un treball literari realitzat pels autors 
del Book Tràiler. 
 
 
TALLER STOP MOTION 
El moviment pas a pas 
 
Aquest taller va dirigit a estudiants de 4t, 5é i 6é de primària i secundària. 
Stop motion és una tècnica d'animació cinematogràfica que permet 
animar objectes quotidians, joguets o ninots dissenyats per a tal fi de 
qualsevol material que a través de la captura d'imatges dels objectes 
manipulats té com a resultat una xicoteta obra audiovisual d'animació. 
La creació d'un curt o pel·lícula en stop motion ajuda els xiquets, xiquetes 
i joves a esforçar-se i autoavaluar el procés: es tracta de revisar cada 
fotograma perquè puguen avaluar el seu treball i així tenir codis d’anàlisi 
de l’obra d’animació. 
D'aquesta manera resultarà emocionant veure com poden anar corregint 
els seus propis passos i comprovar si la creació funciona analitzant i 
reproduint moviments, expressions, situacions. 
Així doncs, desenvoluparan les competències artístiques, creatives, 
tecnològiques i, sobretot, el treball en grup i l'anàlisi de les realitats. 
Aquests tallers tenen una duració aproximada de 3 hores, durant les 
quals els tècnics expliquen inicialment les tècniques bàsiques i 
posteriorment s'inicia la producció del curt inclòs el muntatge. 
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TALLER DE DRONS 
La fira aèria 
 
El projecte consisteix en el fet que els joves participants aprenguen a 
muntar un dron i que ideen una aplicació́ que tinga un impacte positiu en 
la seua localitat, solucione alguna problemàtica concreta o pose en valor 
algun aspecte del municipi. 
 
 
TALLER DE ROBÒTICA 
Experimentar robòtica 
 
Som éssers emocionals? O som éssers racionals? 
Aquestes són les preguntes que es planteja el taller de robòtica, un taller 
que introdueix al públic en conceptes neurocientífics per a explicar com 
funciona el cervell davant emocions com el riure, el amor, el enuig o en 
por. 
 
 
 
En l'última edició de realització d’aquesta activitat van participar 40 
centres amb 160 sessions de tallers  

• 40 centres educatius inscrits. 
• 2.759 alumnes i alumnes participants, amb més de 180 persones 

de personal docent implicada. 
• 120 tallers d'1:30 hora 
• 40 tallers de 4:30 hores 
• 12 talleristes 
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La mice al col·le 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Una nova proposta, iniciada durant la pandèmia del COVID-19: portar la 
MICE als centres educatius, “La MICE al col·le”. 
 
Les projeccions es fan en els centres educatius i el personal docent serà 
lliure de decidir els espais, els horaris, la duració, etc. Es pot repetir les 
projeccions totes les vegades que ho necessiten perquè les veja tot 
l'alumnat del centre. Hi ha llibertat total de còpia ja que les pel·lícules 
realitzades en entorns educatius estan lliures de drets per fer diverses 
projeccions alhora en diverses aules. Es prega encaridament que  les 
projeccions s’han de fer a les dates del festival, tanmateix i previ acord i 
avís amb la direcció del festival, estes es podran fer al llarg del curs 
escolar. 
 
Hem dividit els nivells educatius en tres grups (depenent de les pel·lícules 
seleccionades per a projectar): 

1 – Infantil i 1r i 2n de primària, amb una durada de 60 minuts. 
2 - 3r, 4t, 5é i 6é de primària, amb una durada de 90 minuts. 
3 – ESO, batxillerat, cicles formatius (CF) i formació permanent 
d'adults (FPA), amb una durada de 120 minuts. 

 
També 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, cicles formatius i FPA, i les pel·lícules individuals. 
 
Preparem unes guies didàctiques amb activitats per a cada pel·lícula, per 
a utilitzar l'audiovisual com a mitjà d'aprenentatge. Totes les pel·lícules 
seleccionades i que tenen diàlegs estan subtitulades en valencià, anglés 
i castellà, 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. 
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Dibuixant la mice, la meua pel·li preferida 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Des de la MiCe continuem amb la proposta de treball i diversió sempre 
amb la mirada atenta al cinema, la cultura, l'educació i l'ús de 
l'audiovisual. 
 
És el nostre desig arribar a tots i totes els xiquets i xiquetes de la ciutat 
de València i sabem que eixa proposta sols es pot dur a terme utilitzant 
tots els mitjans de motivació que tenim a l'abast. Centres Educatius, 
Associacions Culturals, Falles, ludoteques... són els principals 
protagonistes  
El Concurs Dibuixant la MiCe, la meua peli preferida està orientat al fet 
que els  nostres infants “recorden” les imatges de les pel·lícules que 
veuen. Despertant la imaginació de l'espectador d'una pel·lícula i 
observant la visió que tenen de les pel·lícules que han vist i de pas 
fomentar la realització de dibuixos. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
 
Aquesta activitat s'ha desenvolupat ininterrompudament des de l'any 
2019, pel que enguany celebrem la quarta edició. 
A causa de la situació sanitària, des de l’edició de 2019/2020, 
incorporem dins de l'activitat, la realització d'exposicions als centres 
participants, organitzant votacions individuals a manera de "Jurats 
joves", donant l'oportunitat de conéixer els treballs realitzats d’altres 
infants en altres centres o entitats participants. Enguany repetim 
l'experiència donada la participació en les exposicions i les seues 
votacions i la incertesa dominant. 
En totes les comunicacions entre els participants i l'Associació utilitzem 
com a llengua habitual el valencià. 
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Exposicions temàtiques itinerants 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Pretén ser una finestra oberta per a joves, nous creadors de cultura i 
exposicions que difícilment tenen cabuda en els circuits comercials i 
oficials de la cultura. 
Pretenem fer exposicions temàtiques de manera itinerant per diversos 
indrest de la ciutat de València que així ho sol·liciten. 
L'accés a les exposicions serà gratuït i dirigit a tota la població. Les 
exposicions programades: 
 
 
"Women of Cluj". 
 
Treballs de la fotògrafa valenciana Loyola Pérez de Villegas Muñiz. 
 
Capta, a través de retrats, la diversitat cultural a la ciutat romanesa de 
Cluj- Napoca, capital històrica de Transsilvània. 
 
Una ciutat oberta, tolerant i multicultural, allunyada dels prejudicis, que 
acull i integra a persones de tot el món, i en aquest cas, a dones 
procedents de més de 28 països. 
 
Dones que hui, després de les seues experiències personals, donen 
testimoniatge que Cluj s'ha convertit en la seua llar lluny de casa. 
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ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR: 
10a mice, la festa d’aniversari 
 
 
OBJECTIUS 
 
Les funcions que exerceixen els festivals o mostres de cinema són molt 
diverses des de l'àmbit o entorn en què es desenvolupen. Els festivals no 
solament són un espai on cineastes, directors professionals o novells 
mostren i exhibeixen els seus treballs; a més suposen una manifestació 
d'índole cultural i social des d'on es generen importants comeses 
audiovisuals també de naturalesa educativa, instructiva i pedagògica. 
 
I ací naix el Festival mice, un somni de passionals amants de la cultura, 
el cinema i l'educació audiovisual que es va fent realitat per sobre de les 
muralles del convencionalisme social i la immediatisme del sector 
cinematogràfic. 
 

 
 
La mice és un festival amb finalitat cultural i educativa i que promociona 
l'educació audiovisual i el cinema més enllà del globalitzat consumisme 
industrial. La MiCe és la gran pantalla de les pel·lícules realitzades per 
l'alumnat: escriptura d'imatges, i de la cinematografia professional de 
qualitat: lectura d'imatges. Proposem un aprenentatge seqüenciat i no 
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immediatista, que partisca de l'essencial escriptura fins a formar un 
espectador crític, democràtic, lliure i culte.  
Sobre la base de les teories de Vigostki i Martínez-Salanova, tractem 
d'identificar les característiques d'aquestes dues funcions generals: la 
funció lectora i la funció creativa i transposar-les al festival. 
 
El Festival mice és membre de ple dret de l'ECFA  (European  Children 
Film Asociation) amb seu a Brussel·les; de la CIFEJ (Centre International 
pour els Films de l’Enfance et la Jeunesse) afavorida per la UNESCO amb 
seu a Teheran, de la qual és membre de la junta directiva, el President 
de l’Associació Jordi el Mussol i Director de la mice International Josep 
Arbiol; i d'UNIAL  (Univers Audiovisual del xiquet llatinoamericà) amb 
seu a l'Havana.  
 
El caràcter educatiu del festival fa d'ell una proposta mereixedora 
d'estudi i entossudit suport donat el seu impacte en la diversitat, 
atenent a les necessitats comunicatives i audiovisuals de les futures 
societats i tenint cada vegada major nivell internacional.  Amb el Festival 
mice volem obrir una finestra al cinema educatiu internacional a València, 
una pantalla perquè els docents tinguen un escenari on presentar les 
pràctiques audiovisuals que realitzen. Volem seguir posant a València 
com a referent de l’“educomunicació” en l'escenari mundial. El Festival 
mice és en aquests moments proposta pionera i referent mundial. 
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SECCIONS 
 
• SECCIONS INTERNACIONALS COMPETITIVES 
o Cinema internacional realitzat per professional dedicat als més joves 

▪ Animació 
▪ Ficció 

o Audiovisual internacional realitzat en centres o àmbits educatius 
▪ Educació Infantil i Primària fins a 12 anys 
▪ Educació Secundària, batxillerat i cicles formatius fins a 18 anys 
▪ Educació Superior fins a 22 anys 

 
• SECCIONS ESTATALS COMPETITIVES 
o Audiovisual estatal en qualsevol llengua de l'estat realitzat en 

centres o àmbits educatiu 
▪ Educació Infantil i Primària fins a 12 anys 
▪ Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius fins a 18 anys i 
FPA. 

 
• SECCIONS VALENCIANES COMPETITIVES 
o Audiovisual valencià i en valencià realitzat en centres o àmbits 

educatius. 
▪ Educació Infantil i primària fins a 12 anys 
▪ Educació Secundària, batxillerat, cicles formatius fins a 18 anys i 
Formació Permanent d’Adults (FPA) sense limitació d’edat 

▪ Educació Cicles Formatius i Universitat a partir de 18 anys 
▪ Book Tràiler Educació Infantil i Primària fins a 12 anys 
▪ Book Tràiler Educació Secundària, batxillerat i cicles formatius fins 
a 18 anys, i Formació Permanent d’Adults (FPA) sense limitació 
d’edat 

 
• SECCIONS AUDIOVISUAL ACCESSIBLE COMPETITIVES 
o Audiovisual valencià i en valencià realitzat en centres o àmbits 

educatius amb subtitulat seguint les recomanacions de subtitulat per 
a persones amb problemes auditius. 
▪ Educació infantil i primària fins a 12 anys 
▪ Educació Secundària, batxillerat, cicles formatius fins a 18 anys i 
Formació Permanent d’Adults (FPA) sense limitació d’edat 

o Audiovisual estatal en qualsevol llengua de l'estat realitzat en 
centres o àmbits educatiu amb subtitulat seguint les recomanacions 
de subtitulat per a persones amb problemes auditius. 
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▪ Educació infantil i primària fins a 12 anys 
▪ Educació Secundària, batxillerat, cicles formatius fins a 18 anys i 
Formació Permanent d’Adults (FPA) sense limitació d’edat 

 
• SECCIONS INFORMATIVES 
o Llargmetratges, curtmetratges i audiovisuals del país convidat 
o Llargmetratges, curtmetratges i audiovisuals de qualsevol país 
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MONOGRÀFIC PAÍS CONVIDAT: 
Mèxic 
 
Cada any la MICE dedica un apartat a la presentació i estudi de l'educació 
i el cinema en diversos països del món. Amb la col·laboració d'entitats 
oficials i festivals del país homenatjat. 
En el 2022 aquest país serà Mèxic (Exposicions, conferències, cinema i 
cultura) en col·laboració amb diverses entitats del país. 
La programació cinematogràfica professional del focus Mèxic constarà de 
8 pel·lícules : 

- “Emma” de Julio Bárcenas 
- “Tesoros” de María Novaro,  
- “Los lobos” de Samuel Kishi  
- “Oliverio y la piscina” d'Arcadio Palerm 
- “Corazón de Mezquite” d'Ana Laura Calderón, 
- “La increible história del niño de piedra” de Pablo Alderete, Miguel 

Bonilla i Jaime Romandía, 
- “El ángel en el reloj” de Miguel Ángel Uriegas  
- “Un difraz para Nicolás” d'Eduardo Rivero 
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JORNADA CINEMAULA: 
Mostra Internacional De Cinema Educatiu 
 
Jornada formativa presencial dirigida al professorat d'educació primària, 
secundària i batxillerat. 
Aquesta formació forma part d'un itinerari formatiu que, sota el nom de 
Cinemaula, agrupa una sèrie d'accions formatives que van des d'un 
Congrés, jornades, formació semipresencial i en línia. 
Aquest curs es planteja a partir dels continguts de la matèria Cultura 
Audiovisual de Batxillerat, però pretén donar resposta a les inquietuds de 
qualsevol docent que s'interesse pel llenguatge audiovisual i les seues 
possibilitats pedagògiques a l'aula. 
El propòsit fonamental d’aquestes jornades és apropar el món educatiu 
valencià a les diferents activitats cinematogràfiques i didàctiques que 
desenvolupa el festival MICE València des dels seus inicis, així com donar 
a conéixer les iniciatives formatives creades pel festival en els últims 
anys. Les jornades també tenen la finalitat de conscienciar el professorat 
sobre la importància de l’alfabetització mediàtica a l’aula amb el cinema 
com a base. 
Es desenvoluparan en diferents fases: dintre dels diez del festival i a 
posteriori per tal de seguir encoratjant i mantenir la flama viva de 
l’educació mediàtica entre el professorat del nostre territori.  
És la nostra idea que, en la primera part que es desenvoluparà al mateix 
temps que la MICE, experiències forànies expliquen i expliciten el treball 
arreu del món. I en una segona part al llarg del curs escolar, centrar-nos 
en el treball de l’aula. 
 
 
VALÈNCIA CAPITAL MUNDIAL DEL DISSENY 
Joves i creació. 
 
Des d’allò tradicional a les noves idees. Com els nostres joves aprenents 
de dissenyadors treballen des del disseny gràfic (disseny editorial, 
disseny publicitari, disseny de packaging, disseny d’identitat 
corporativa...) al disseny digital i audiovisual (moviment web, community 
manager, imatges, vídeos i tipografies).  
Es la manera en que la MICE vol formar part i donar més visibilitat a la 
nostra capitalitat mundial del disseny des del lloc que li pertoca: els joves 
i l’educació. Què fa a València el dissenyador jove? Per què València va 
ser triada Capital Mundial del Disseny 2022?.  
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1- Exposició joves dissenyadors 
2- Performances audiovisuals 
3- Altres creacions alternatives: Metaverso. 

 
 
ANY BERLANGA +1 
 
No volem que l’any Berlanga es quede només o bé en l’àmbit 
cinematogràfic, o bé en l’acadèmic, sinó que la ciutadania en general 
tinga constància de la figura de Berlanga, que els que ja la coneixen, 
tinguen l’opció de fer una aproximació diferent a la vida i l’obra del 
cineasta, que puguen reforçar eixe vincle, i que els que no la coneixen 
puguen entrar dintre de l’univers del director valencià, i des de l’àmbit 
educatiu i cultural la MICE no es vol quedar enrere i es nega a que l’any 
Berlanga s’acabe mai. Sabem que l’any Berlanga ha passat, però per 
a la MICE Berlanga i el seu any no passaran mai. Com que la 
pandèmia ens va impedir retre’l l’homenatge que volíem fer-li enguany 
celebrarem l’any Berlanga +1. 
Projeccions i activitats al voltant del més afamat director valencià . Es la 
nostra idea contactar amb l’IVC i aprofitar tot el feed back produït a l’any 
Berlanga oficial.  
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REFUGIATS: EUROPEUS I NO EUROPEUS. 
 
Les polítiques europees de migració i asil no estan fracassant: són 
tremendament eficaces per a allò que volen aconseguir. Es podrien obrir 
vies de pas segures, però, per què no ho fan? Per què s’aixequen tots 
aquests murs? Perquè volen que vinguen d’aquesta manera; així se’ls pot 
explotar i, de passada, es protegeixen els interessos geopolítics 
europeus. No són iguals uns refugiats ucrainesos que uns refugiats de 
Síria? 
 
Pel·lícula “Mediterráneo”  Un poderós drama sobre la crisi migratòria 
nominat a 7 premis Goya. Esperem contar amb la presencia del director, 
productor i/o actors del llargmetratge, Així com amb representants de 
l’OPEN ARMS. 
 
 
CATERING INCLUSIU: LA MONA BAND. 
“Aniversari feliz, MICE” 
 
Normalment un catering no es sol posar en un projecte o un programa 
d’actes d’un festival. Sembla fins i tot frívol. Però en aquest cas no ho és. 
 
El CEE Raquel Payà de Dénia ens ofereix una activitat inclusiva on tant la 
part alimentària com el servei de taula serà fet per alumnat de formació 
professional inclusiu on la MICE sols haurà de posar els costos de trasllat 
i del material. Ells faran les seues practiques i nosaltres els oferim el marc 
on fer-les. I tindrà tant de glamour i consistència com qualsevol altre 
catering. 
 
 
 
 
 
Completarà l’acte l’actuació de la 
Mona Band. 
 
El catering no obert al públic, sols als 
participants directes de l’aniversari 
de la 10a MICE València  
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LA SORRA DEL SÀHARA ARRIBA A VALÈNCIA. 
 
Un d'aqueixos conflictes oblidats d'aquest món ha tornat a saltar a les 
primeres planes dels mitjans de comunicació: el conflicte del Sàhara 
Occidental, únic país africà en el qual no va acabar el procés de 
descolonització, antiga colònia espanyola de la qual l'antiga potència 
administradora es va retirar fa 47 anys, moment en el qual va ser 
ocupada pel Marroc. Més de 200.000 sahrauís viuen en els camps de 
refugiats situats a la regió de Tinduf, a Algèria. 
 
Aquesta vegada, en la MICE, ens acostem a algunes de les mirades 
cinematogràfiques que s'han tirat sobre aquesta realitat. En col·laboració 
amb MICE Sàhara, Jaima Verde i l'"Escuela de Formación Audiovisual 
Abidin Kaid Saleh" 
 
Proposarem el passe d’una pel·lícula al voltant del Sàhara, col·loquis i 
l’exhibició de curtmetratges de l’"Escuela de Formación Audiovisual 
Abidin Kaid Saleh" que rebrà un premi MICE València al seu treball als 
camps de refugiats. 
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DIES DE CINEMA PROFESSIONAL MICE A VALÈNCIA.  
 
Projectarem de manera especial les pel·lícules proposades dins de les 
seccions informatives tant de Mèxic com de la resta del món. És la nostra 
idea projectar en diferents sales de la ciutat de València entre setmana 
per tal de portar la MICE pels barris. Tornar a les sales i descentralitzar 
les activitats al màxim possible 
 
 
PROJECCIONS AMB JURAT EN SALES  
 
Una altra activitat a recuperar. 
 
En les dues últimes edicions els visionats de pel·lícules per part dels jurats 
internacionals s'han realitzat de manera en línia, perdent la màgia del 
cinema en pantalla gran. 
 
També en aquestes dues últimes edicions les projeccions de jurats joves 
s'han realitzat en els propis centres educatius, evitant els desplaçaments 
i les aglomeracions. 
 
És el moment d’espentar per a tornar a recuperar el públic a les 
sales i superar els danys col·laterals de la pandèmia. 
 
Esperem que aquesta edició puga tornar a convertir-se en punt de 
trobada de cultures i persones. 
 
 
TALLERS  
 
Tallers Internacionals de cinema. 
Oberts per a xiquets, xiquetes, joves i joves adults perquè els més 
xicotets desenvolupen les habilitats creatives al costat de professionals 
de l'audiovisual, convertint-se en protagonistes de les seues pròpies 
creacions dins del marc del festival. 
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GALA OBERTURA INFANTIL  
 
Continuem amb la tradició de celebrar una gala d'obertura del festival 
dedicada als més joves enfocada a la diversió i entreteniment del nostre 
alumnat. 
 
Se celebrarà el mateix dia que la gala oficial, on els protagonistes seran 
els alumnes d'un centre educatiu de la seu que acull la gala. 
 
 
GALA OBERTURA OFICIAL  
 
Esperem que aquesta mice, després de dos anys de desenvolupaments 
estranys, poder celebrar una gala d'obertura amb presència de convidats 
internacionals, jurats i talleristes.  
Enguany el focus era al principi Rússia, però a causa de les circumstàncies 
excepcionals viscudes aquests últims dies, hem modificat i rearmat el 
festival amb focus a Mèxic. 
Tindrem present en temps millors per a poder celebrar una mice amb 
focus a Rússia, donant el reconeixement al poble rus i als seus creadors 
audiovisuals que enguany no podem rendir-los per damunt dels seus 
dirigents. 
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GALA CLOENDA. ENTREGA DE GUARDONS 
 
Un dia i una gala de festa per als participants del festival i que a més han 
guanyat algun premi. 
 
A la mice 2021 es va tornar a celebrar aquesta gala, que encara que se'ls 
indique als guanyadors que teníem un protocol d'assistència d'un màxim 
de persones els va poder la il·lusió d'acudir a recollir el premi, tenint 
problemes d'aforament a la sala. 
 
Hem decidit repetir-la, i si pot ser en una sala més gran, que de cabuda 
a quants joves vinguen a recollir els seus premis. 
 
Tornem a celebrar les gales inoblidables que celebrava la mice. 
 
 
COL·LABORACIÓ AMB ALTRES MICES 
 
L'any 2020 iniciem, i ens obstinem, a exportar la idea del festival mice 
per arreu del món. Un projecte valencià referent més enllà de les nostres 
fronteres, més enllà de l’estat espanyol on MICE Madrid ja va a per la 
seua setena edició, a Cuba per la segona amb quasi 350.000 espectadors 
i Argentina, Mèxic i Equador, a més del Sàhara, s’uneixen a la xarxa 
MICE, nascuda a la ciutat de València.  
 
Un festival orientat per a joves, amb produccions realitzades per ells i 
amb suport de pel·lícules professionals d'alt contingut educatiu i cultural. 
 
Només arribem a poder celebrar la 1a mice cuba, la pandèmia ens va 
agafar amb la mice Sàhara organitzada i amb un peu en l'avió. 
 
Reprenem la idea de la difusió internacional, sobretot en països o 
territoris amb grans dificultats d'aprovisionament de materials educatius 
i culturals. Però sempre sota la idea de ser festivals autònoms i els seus 
directors o directores prenen els seus rumbs. 
 
 

• MICE CUBA 
- Participació de la tallerista d’animació Ivette Àvila i el dissenyador 

gràfic Ramiro Zardoya  
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- Projecció d’una selecció de curts animats produïts per Animados del 
ICAIC. 

- Comunicacions d’educomunicació. 
- Taller de crítica cinematogràfica per un dels més reconegut crítics 

de cinema de tota Amèrica Llatina: Fran Eduardo Padrón. 
 

 
 
 

• MICE Festicortos. Córdoba. Argentina 
 
- Cessió dels drets de “Un àlbum para las infancias” del grup musical 

Curabichero para ser utilitzades com a material llibre de drets per 
a crear videoclips en els col·legis 
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Les MICEs Específiques 
 

• MICE Inclusiva 
Aproximadament el 10% dels menors tenen algun tipus de discapacitat: 
física, intel·lectual o sensorial i necessiten mesures de suport, tant en 
l'accés a les pròpies sales d'exhibició cinematogràfica com a set de 
rodatge, estudi d'enregistrament, d'edició i també aquells espais de 
formació audiovisual. Tractarem de promoure, protegir i garantir el ple 
gaudi de les persones amb discapacitat segons la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU. 
 
 

• MICE Universitària 
Amb la col·laboració de les universitats de València i Politècnica de 
València volem posar en valor el treball realitzat per l'alumnat d’estes 
universitats valencianes, donar cabuda al treball universitari espanyol i 
mostrar el treball. 
 
 

• MICE Infantil 
No cal esperar a l'educació obligatòria per a introduir la lectura i 
escriptura de l'audiovisual a l'alumnat. Els xiquets i xiquetes no són 
nadius digitals com el tòpic de moda ve reflectint però sí estan en 
contacte amb el món de la imatge i és necessari aqueix treball des d'edats 
ben primerenques. 
 
 

• MICE Hospitalària 
La Mice vol arribar a tot l'alumnat i que aquest isca de l'aula a gaudir de 
la màgia de la gran pantalla. No obstant açò, no sempre és possible i per 
açò anem ampliant la nostra col·laboració hospitals per a obrir ja no 
només visió de pel·lícules, sinó també realització de tallers en les aules 
hospitalàries. 
 
 

• MICE FPA 
La MICE és una eina que s'ajusta a la perfecció a l'objectiu formatiu dels 
centres de FPA en promoure que les persones adultes es convertisquen 
vegada autores i espectadores de la creació audiovisual a través de 
propostes cinematogràfiques de format senzill elaborades per elles 
mateixes en l'escola i de l’assistència a la projecció de produccions 
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cinematogràfiques adequades al perfil i interessos. Fer MICE en FPA 
comporta afavorir l'obertura a la creació audiovisual pròpia i el 
coneixement d'altres realitats circumdants que descriuen i expliquen els 
referents culturals externs a totes les persones adultes que, per motius 
diversos de caràcter generacional, socioeconòmic i cultural, no han tingut accés 
a la formació en altres moments de la història personal.  
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Programació . Dates.  MICE 2022 
 
 

SETEMBRE-OCTUBRE 2022 
PREVISIÓ. A DEFINIR I CONCRETAR MÉS ENDAVANT 

 
 Dijous 15   
    

Vesprada Roda de premsa 
Presentació 10a mice    

     
 Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 
     

Matí 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Vesprada Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

    
 Divendres 23 Dissabte 24 Diumenge 25 
    

Matí 

Projeccions 
escolars en 

seus 
  

Projeccions 
professionals 

Vesprada Projeccions 
professionals   

    
 Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 
     

Matí 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 
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Vesprada Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

Projeccions 
professionals 

    
 Divendres 30 Dissabte 1 Diumenge 2 
    

Matí Gala inauguració 
infantil 

Projeccions 
amb jurat en sales 

Gala de Cloenda 
Entrega guardons 

Projeccions 
amb jurat en sales 

Vesprada Gala inauguració 
oficial 

Projeccions 
amb jurat en sales  

 
 
*Quan parlem de projeccions professionals, també podem incloure 
xarrades, trobades, obertura d’exposicions o altre tipus d’activitats que 
anirem definint en arribar dates més properes a l’esdeveniment.  
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Històric MICE 
 

Any Dies Seus 
Espectadors 
Participants 

Pel·lícules 
inscrites 

Països 

      

2013 3 1 4.000 65 31 

2014 6 1 10.000 260 56 

2015 5 1 11.000 263 62 

2016 10 3 12.000 165 58 

2017 8 7 17.000 312 45 

2018 14 17 31.000 510 51 

2019 17 30 48.000 650 54 

2020 14 64 58.279 1.248 65 

2021 14 64 48.615 995 62 
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CONTACTES 
 
Josep Arbiol Cramen. Direcció mice   tel. (+34) 617 56 27 37 
 josep@jordielmussol.com 
Rafael Latre Andrés. Secretari Jordi el Mussol. tel. (+34) 629 26 45 59 
 micesecretaria@jordielmussol.com 
Direcció de l’Associació Jordi el Mussol: 

Carrer Sant Ramón 14-2, 46003-València 
 
Web 

http://www.micevalencia.com/ 
Més de 220.000 accessos a la pàgina 
 

Youtube (Canals) 
MICE      Sambori-MiCe 2016 
Sambori-MiCe 2017   Sambori-MiCe 2018 
MiCe València 2019    MiCe Estatal 2019 
MiCe València 2020    MiCe Estatal 2020 
MiCe International 2020   MiCe Accessible 2020 
MiCe RqRqR 2020    MiCe València 2021 
MiCe Estatal 2021    MiCe Accessible 2021 
MiCe RqRqR 2021    
Més de 1.000.000 visualitzacions des de l’any 2017. 

 
Facebook MICE-Jordi el Mussol 

https://www.facebook.com/micebyjordielmussol/  
21.000 seguidors a 12 de març de 2022 

 
Twitter MICE 
 
 

 @micefestival  
19.100 seguidors a 12 de març de 2022 

Flirck MICE 
https://www.flickr.com/photos/131441744@N03/sets 
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Seguim creixent en cultura, diversió, educació, cinema, qualitat, treball i fantasia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De vegades, els divendres Amelie  va al cinema. Li agrada mirar cap enrere 
en la foscor i veure la cara dels espectadors. També li agrada descobrir els 
detalls que ningú més veu. En canvi odia les velles pel·lícules quan el que 
condueix mai mira a la carretera.” 

Audrey Tautou en Amelie 
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ÚS DEL VALENCIÀ 
 
 
La Associació Cultural Jordi el Mussol te domicili social a la ciutat de 
València, per tant la seua llengua es el valencià. 
 
En totes les activitats que se desenvolupen durant la MiCe (exceptuant 
tallers impartits per talleristes, Directors i Ponents internacionals) la 
llengua vehicular es el valencià. Totes les pel·lícules de la secció 
internacional que es projecten estan subtitulades al valencià, castellà i 
anglés llevat de les pel·lícules sense diàlegs. 
 
Les pel·lícules realitzades al estat espanyol es projectaran en el seu 
idioma original. 
 
En els actes on els talleristes, directors o ponents no parlen en valencià 
o castellà se disposa de traducció al valencià. 
 
Així mateix, en nom de la major difusió possible del projecte i tenint en 
compte que hi ha territoris a la Comunitat Valenciana on la llengua 
vehicular o predominant és l'espanyol, totes les nostres comunicacions i 
material de difusió es realitza en les dues llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

València, a 12 de març de 2022 

 
 
 
 
 
 

Josep Modesto Arbiol Carmen 
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