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NOVETATS· MAIG 

DVD I CD·INFANTILS 

DVD 

 

Títol: “Antz” 

Dirigida per: Eric Darnell i Tim Johnson 

Publicació: Sony Pictures, DL 2018 

Signatura: IDVD Ant 

Sinopsi: Una petita formiga obrera anomenada Z convenç al seu 

amic i soldat Weaver perquè li canviï el lloc per tal que la bonica 

Princesa Bala es fixi en ell. Z passa de ser una formiga insignificant a 

un gran heroi.  

 

 

Títol: “Los Investigadores y la maldición del rey oscuro” 

Dirigida per: Theede, Christian  

Publicació: Flins & Pinículas, DL 2018 

Signatura: IDVD Inv. Cinema familiar 

Sinopsi: En una excursió de l’escola, la Mia i el seu company Basti, 

visiten la casa de la família Gruber. En la casa apareixen un 

misteriosos símbols de bruixeria, el bestiar es posa malalt, l’aigua del 

pou és de color negre... Què està passant? 

 

 

Títol: “Laban i Labolina” 

Dirigida per: Alicja Jaworski ... [et al.] 

Publicació: Pack Màgic, DL 2018 

Signatura: IDVD Lab 

Sinopsi: En Laban i la Labolina són dos germanets fantasma que 

viuen al Castell del Sol Diürn amb la seva família. En Laban té por de 

la foscor i la Labolina en sap un munt de fer ombres xineses. A tots 

dos els agrada pintar, anar de pícnic, cuinar receptes estranyes i 

jugar. A vegades es barallen una mica, però sobretot els agrada 

divertir-se plegats. 
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Títol: “Leo Da Vinci: misión Mona Lisa” 

Dirigida per: Manfio, Sergio 

Publicació: Divisa, cop. 2018 

Signatura: IDVD Leo 

Sinopsi: En Leo Da Vinci és un jove inventor i pintor que s’enamora 

de Mona Lisa, una noia que a causa d’un incendi perd casa seva. En 

Leo s’encaparra en ajudar-la trobant el tresor d’un vaixell pirata 

enfonsat en l’illa de Montecristo. Però no seran els únics que voldran 

trobar el tresor... 

 

 

Títol: “El Nadal del Senyor Branquilló i L'escombra voladora” 

Dirigida per: Jeroen Jaspaert i Daniel Snaddon / Max Lang i Jan 

Lachauer 

Publicació: Rita & Luca Films, DL 2018 

Signatura: IDVD Nad 

Sinopsi: El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc infantil amb 

la seva senyora Branqueta i els seus tres fills. El pare Branquilló 

s’endinsarà en una èpica aventura a través de les quatre estacions 

que el portarà molt lluny de casa seva. Tornarà a temps per celebrar 

el Nadal amb la seva família? Una història màgica que anirà acompanyada de les aventures 

d’un bruixa molt simpàtica i la seva escombra voladora! 

 

Nominada a l’Òscar. L’Escombra voladora 

https://youtu.be/Nq2IZRyT9Do  

Títol: “El Malvado zorro feroz” 

Dirigida per: Benjamin Renner & Patrick Imbert 

Publicació: A Contracorriente, DL 2018 

Signatura: IDVD Mal 

Sinopsi: Una guineu incapaç d’espantar a ningú i de caçar res té la 

brillant idea de robar, d’una granja veïna, els ous de gallina. Vol 

incubar-los i després menjar-se’ls. Però al néixer els pollets pensen 

que la guineu és la seva mare. La situació es complica perquè la 

guineu els agafa afecte.  

 

Basada en el còmic de Benjamin Renner.  

https://youtu.be/Nq2IZRyT9Do
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Premi Europa Junior en el Festival de Sevilla. Millor Pel·lícula d’Animació en els Premis 
César. 
 

 

Títol: “La Revolta dels contes” 

Dirigida per: Jakob Schuh i Jan Lachauer 

Publicació: Rita & Luca, DL 2018 

Signatura: IDVD Rev 

Sinopsi: Si resultés que la Caputxeta no hagués estat ni tan 

innocent ni tan vermella, que els tres porquets haguessin especulat 

amb les seves casetes, que la Blancaneus s'independitzés per no 

suportar la seva madrastra i que la Ventafocs només somiés amb un 

home honest, és que els nostres clàssics haurien sorgit de la 

imaginació d'en Roald Dahl. 

 

 

CD 

 

Títol: “La Jana i els sentiments” 

Autor: Jana (Grup musical)  

Publicació: Discmedi, DL 2018 

Signatura: CD 710JAN 

Sinopsi: La Jana, sempre havia tingut un munt de sentiment 

per expressar les emocions. Però de cop, un dia no sent res. 

Els cercadors de les emocions acudeixen en el seu ajut. Junt 

faran el camí per trobar aquelles emocions perdudes, l’alegria, 

la tristesa, la por, la ràbia, la calma, la vergonya, l’amor... Però aquestes emocions estan 

amagades darrera la música. 


