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Títol: “El Diari de la Florentina” 

Dirigida per: Janusz Martyn ... [et al.] 

Publicació: Pack Màgic, DL 2018 

Signatura: IDVD Dia 

Sinopsi:  La Florentina és una musaranya (no se l’ha de confondre 

amb un ratolí!). Amb la seva família ha anat a viure a un poblet del 

bosc on al principi s’hi sentirà una mica sola, però aviat es farà amiga 

d’unes nenes degús: Celestina, Albertina i Miquelina. Ella, que 

encara és molt petita, observa el món que la volta amb el candor i la 

sorpresa d’un infant. Descobreix les coses a la vegada que n’aprèn el nom i escolta i 

comprova les explicacions dels grans amb la mica de sospita de qui vol pensar per si 

mateixa. 

 

 

 

 

 

Títol: “Ernest & Célestine” 

Dirigida per:  Benjamin Renner, Stéphane Aubier, Vincent Patar 

Publicació: A Contracorriente, DL 2018 

Signatura: IDVD Ern 

Sinopsi:  Dintre de la comunitat dels ossos els ratolins no són massa 

ben rebuts. Tot i així, l’Ernest, un os músic ambulant i rondinaire acull 

a la petita rateta Célestine. Celéstine és una rateta sense pares que 

ha fugit del món subterrani dels rosegadors. Tot i les diferències, 

entre ells sorgirà una gran amitat. 

 

Basada en els contes de Gabrielle Vincent. 1 premi César. 
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Títol: “El Grúfal” 

Dirigida per: Jakob Schuh y Max Lang 

Publicació: Rita & Luca Films, [2018] 

Signatura: IDVD Gru 

Sinopsi:  Un ratolí passeja alegrement pel bosc. Té molta gana, així 

que decideix anar a buscar avellanes per atipar-se’n. Pel camí es 

troba amb una guineu, un mussol i una serp tan afamats com ell. 

Tots tres el volen convidar a dinar a casa seva, però el ratolí, que no 

es fia pas de les seves intencions, molt amablement declina les 

invitacions perquè ha quedat amb… el grúfal! Però què és un grúfal? 

 

Nominada a 1 Òscar per la millor animació. Seleccionada a més de 35 festivals de cinema. 

Premiada a més de 20 festivals de cinema. Basada en el best-seller de Julia Donaldson. 

 

 

 

 

 

Títol: “Los Increíbles 2” 

Dirigida per: Bird, Brad  

Publicació: The Walt Disney Company, DL 2018 

Signatura: IDVD Inc 

Sinopsi:  Bob es veu obligat a convertir-se en un heroi de la vida 

normal quan es queda a casa amb la Violet i en Dash, llavors es 

quan se n’adonen dels superpoders del bebè Jack-Jack. També 

sorgeix un nou dolent al qual hauran de fer front tots plegats i 

treballant de forma conjunta. 

 

 

. 
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Títol: “Mary y la flor de la bruja” 

Dirigida per: Yonebayashi, Hiromasa  

Publicació: Selecta Visión, DL 2018 

Signatura: IDVD Mar 

Sinopsi:  Un dia, mentre Mary passa les vacances amb la seva tieta, 

segueix uns gats fins a un bosc proper i allà es troba unes estranyes 

flors que donen vida a una escombra. Aquesta, porta volant a Mary 

fins a l’escola de màgia, Endor College. Aviat, però, Mary descobrirà 

que no tot és el que sembla i que davant un gran perill haurà de 

prendre una gran decisió. 

 

 

 

Títol: “Pippi Calzaslargas. Serie completa remasterizada” 

Publicació: Planeta Júnior, cop. 2018 

Signatura: IDVD Pip 

Sinopsi: Pippi, filla del capità Longstocking, és una nena única: més 

forta que qualsevol forçut, més llesta que qualsevol adult, pot estar 

desperta que tant de de temps com vulgui. Pippi viu amb el seu 

cavall, el seu mico i el seu bagul ple d’or. Les seves trapelleries 

tornen boig a tot el poble.  

Basada en els contes d'Astrid Lindgren 

 

 

Títol: “El Regne de les granotes : missió a l'Àrtic” 

Dirigida per: Guangxi, Chang  

Publicació: Paycom Multimedia, [2018] 

Signatura: IDVD Reg 

Sinopsi: La pluja torna al Regne de les Granotes després d'una sèrie 

d'explosions que sacsegen la capital. El Rei de les granotes revela 

que el llegendari protector del regne, la Granota de Cristall, està en 

perill, de manera que molts habitants, atemorits per un pànic massiu, 

fugen de la ciutat. Enmig de tot aquest caos, la Princesa aprofita per 

escapar del palau i unir-se a en Rain i als homes que va enviar el seu pare a protegir el 

Regne. Junts sospiten que el Malvat Capità Unull està darrere del misteri i això els porta a la 

seva primera trampa..  


