
Cinema  

  

Títol: Capitán Calzoncillos: su primer peliculón 

Dirigida per: David Soren 

Publicació: Twentieth Century Fox, DL 2017 

Signatura: IDVD Cap 

Sinopsi: 

De forma accidental en Jorge i en Berto hipnotitzen al 

director de l'escola i el converteixen en el Capità Calçotets, 

un super heroi de còmic que ells mateixos han creat. 

 

 

 

 

Títol: Coco 

Dirigida per: Lee Unkrich 

Publicació: Disney/Pixar, DL 2017 

Signatura: IDVD Coc 

Sinopsi: 

En Miguel, un jove músic, inicia un viatge a la terra dels 

seus avantpassats on descobrirà, amb l'ajut d'un amic 

inesperat, molts misteris darrera de les històries i les 

tradicions de la seva família. 

 

 

 

 



 

Títol: Gatos : un viaje de vuelta a casa 

Dirigida per: Kunihiko Yuyama, Motonori Sakakibara 

Publicació: Selectavisión, DL 2017 

Signatura:  IDVD Gat 

Sinopsi: 

Rudolf és un gatet negre que viu content i feliç com a mascota d'una nena, però la sort se 

li girarà d'esquena quan acaba dins un camió que el durà fins a Tokyo. Allà un gat 

anomenat Tengounmontón l'ajudarà a ser autònom i a trobar el camí de tornada a casa. 

 

 

 

  

  



Música 

  

Títol: La Nena dels pardals: la música de l'espectacle 

Autor/a: Tresca i La Verdesca 

Publicació: Temps Record, DL 2017 

Signatura: CD 733NEN 

Sinopsi: 

Aquest Cd és la banda sonora de La nena dels pardals, un espectacle inspirat en el conte 

de Sarah Pennypaker i que parteix d'un fet històric real: "La Guerra dels pardals" que va 

passar a la Xina el 1958. 

 

 

 

Títol: Ballant damunt la lluna  / Reggae per Xics-The 

Penguins 

Autor/a: Penguins (Grup musical català) 

Publicació: Buenritmo, DL 2018 

Signatura: CD 710PEN 

Sinopsi: 

"Creiem amb fermesa que tant la música jamaicana com la música popular catalana, amb 

la seva profunditat rítmica i senzillesa melòdica, interpel·len allò més profund del ésser 

humà". 

 

 

 

 



Títol: A l'aventura 

Autor/a: Pot Petit 

Publicació: U98, DL 2018 

Signatura: CD 710POT 

Sinopsi: 

Tercer disc d'aquet grup que continua apostant pels temes 

de creació pròpia, i segueix amb la seva línia d’acostar 

diferents estils musicals a les famílies. 

 


