
 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Novetats cinema i música infantil desembre 2018 

Cinema  

Títol: Cavernícola 

Dirigida per: Nick Park 

Publicació: Vértice, DL 2018 

Signatura: IDVD Cav 

Sinopsi: Dug i Hognob són un cavernícola i un senglar d'una tribu de l'Edat 

de Pedra. Una civilització que s'enfronta a l'arribada d'uns invasors liderats 

pel modern i malvat vilà Lord Nooth, que pretén instaurar l'Edat de Bronze. 

Amb l'objectiu si es fes un buit en la història, competiran de la millor forma 

que els seus ancestres els van ensenyar: amb "el joc sagrat". I és que, aquests cavernícoles acaben 

d'inventar accidentalment el futbol. Serà el partit més èpic de la història ja que està en joc la 

supervivència de la tribu de Dug i la seva mascota, que hauran de sortejar amb gràcia i astúcia 

múltiples perills i derrotar al malvat Lord Nooth per a no perdre la seva llar. 

 

 

Títol: Ferdinand 

Dirigida per: Carlos Saldanha 

Publicació: Twentieth Century Fox, DL 2018 

Signatura: IDVD Fer 

Sinopsi:Ferdinand és un jònec molt tranquil que prefereix asseure's sota un 

arbre a fer olor les flors que saltar, esbufegar i envestir-se amb altres toros. 

A mesura que va creixent i fent-se fort, el seu temperament no canvia i 

continua sent un toro mans. Un dia, uns homes vénen buscant al toro més 

gran, ràpid i brau... i Ferdinand és triat equivocadament per a les corregudes de toros de Madrid. 
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Títol: Kikoriki 

Dirigida per: Denis Chernov 

Publicació: Paycom, DL 2018 

Signatura:  IDVD Kik 

Sinopsi: La vida a l'illa de Kikoriki és molt tranquil·la i tots els seus 

habitants viuen feliços en un paradís allunyat de la vida moderna. No 

obstant això, la seva pacífica existència dóna un gir desesperat quan 

descobreix un estrany dispositiu del que fins ara només havien sentit a 

parlar: la televisió. 

 

 

Títol: Vampirina. Volumen 1 

Dirigida per: Nicky Phelan 

Publicació: The Walt Disney Company Iberia, DL 2018 

Signatura:  IDVD vam 

Sinopsi: Una jove nena vampira es torna una  humana a la ciutat quan la 

seva família es muda de Transilvania a Pennsylvania per obrir un hotel i 

restaurant d'ensurts pels fantasmes i follets visitants.... 
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Música  

  

Títol: Black music pels més menuts 

Publicació: RGB, DL 2018 

Signatura: CD 710BLA 

Sinopsi: Us presentem un concert on oferirem als més menuts un repertori 

de peces musicals que volen ser un viatge a la història de la música negra, 

des de les cançons espirituals al funky. Aquest repertori serà adaptat a les 

necessitats i sobretot a l’exigència dels més menuts. La música negra sempre ha estat molt lligada al 

moviment, és per això que no només serà un concert de música, al llarg de l’espectacle, la dansa i el 

moviment també hi seran molt presents. 

 

  

Títol: El Cor del bosc 

Publicació: Blau, DL 2018 

Signatura: CD 710MEL 

Sinopsi: Després de l'èxit del seu primer treball discogràfic, De 

colors (Blau, 2017), Mel i Sucrepresenten El cor del bosc, tretze cançons 

pròpies amb lletres i missatges per a tots els públics, cadascuna amb un estil 

diferent: reggae, rock, swing, cúmbia, salsa, ska, vals, rumba, merengue, celta, jota mallorquina, folk 

i bossa nova. 

 

 


