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PARAULES DEL DIRECTOR

VIII Edició. Un any més, est, amb emoció per tornar a veure al cinema als centres escolars. Estem il·lusionats,
alegres i entusiasmats. Els col·legis van ser una de la nostra raons més importants des que en 2015 planegem
crear FICIV.

Cada any intentem augmentar el nostre programa, sobretot en qualitat. Les nostres pel·lícules, les nostres
exposicions, les nostres activitats s'enforteixen en cada edició.

Nous públics i públics afins al certamen recolzen el nostre esforç. La nostra mitjana presencial d'espectadors i
participants supera cada any ja, els 10.000 assistents.

Aquests dos anys històrics passats ens han donat una projecció en línia enorme. Aquest huité certamen ens farà
acostar-nos amb la nostra programació en línia a centres escolars de cinc països, a més dels col·legis nacionals i
especialment els de la comunitat valenciana.

És doncs 2022 una edició que recordarem amb alegria. Esperem entretindre i divertir a tota mena de públics i
molt especialment com sempre al públic infantil.



PATROCINADORS PRINCIPALS



Marcos Campos
Director de FICIV. 

Ha col·laborat com a productor associat i/o promotor en 11
pel·lícules amb destacats directors com Bigas Luna, Nacho
Vigalondo, Javier Fesser, Mariano Barroso, etc. 

A més ha sigut director comercial de diversos festivals de
cinema i música com la Mostra de València en 5 edicions, de
Cinema Jove, del Festival de cinema d’Alacant i Benidorm.

Carmen Chaves
Subdirectora del festival. Directora de programación i
coordinadora de col·legis. 

Estreta colaboradora del director de Bigas Luna, compta amb
una àmplia trajectòria com a guionista de pel·lícules com Jo
sóc La Juani, Segon Origen, Bigas x Bigas i Didi Hollywood,
rodada a València i Alacant. A més, ha col·laborat amb la
Mostra de València en dues edicions i va ser auxiliar de
produir de muntatge teatral “Comèdies Bàrbares” de Bigas
Lluna per a la Fundació Arts Escèniques de València.

EQUIP



Responsable agrupació de falles.

Profesional del mitjans de comunicació des de 1989, va ser
pioner de la televisión local a València.

Durant els seus més de 30 anys de professió ha dirigit
programes festius tant de ràdio com de televisió, a més de
formar part dels equips de serveis informatius.

Responsable territori de dones (Anima València).

És sociòloga i experta en l'anàlisi de la personalitat i la gestió
de les organitzacions. És cofundadora i CEO de la Tribu
Animation, on lidera la divisió Tech & Science.
Des d'aquesta àrea, porta totes les innovacions que després
seran testades i implementades en l'estudi, sempre amb la
vista posada en el benestar dels artistes. Tornarà a ser la
moderadora de la taula de trobada.

Marcos Soriano Nadia Ruiz

EQUIP



Responsable traducció valencià.

Llicenciada en filologia catalana per la universitat de València.
35 anys d'experiència com a professora de
valencià en secundària i en batxillerat.

Responsable de Anima Valen Llicenciat en Comunicació
Audiovisual, tècnic superior e audiovisuales i Màster en nou
continuguts i formats audiovisuals. Doctorat en Indústries
culturale i audiovisual. Actualment professor de cicle d’Imatge
i So a Florida Universitària.

Elena Durà I Garcés Juanjo Climent

EQUIP



Responsable mostra llatinoamericana.

Reconeguda executiva amb 25 anys d'experiència en la
indústria audiovisual. Va ser Gte de Programació, Ficció,
Adquisicions i Vendes Internacionals de Freqüència Llatina,
important canal de TV peruà. Va tindre al seu càrrec la
producció de més de 40 sèries i novel·les. Va ser jurat dels
Emmy Awards, els Premis Platí, els Premis CAMINA i dels SWA
Sèries Web Award, i Membre de la TV and New Mitjana
Commission de la FIVB - Suïssa del 2012 al 2016.

És fundador i director de Labutaca.net, una de les
publicacions pioneres de la información digital sobre cinema
en idioma espanyol, que ha rebut prop de 200 milions de
visites des de la seua creació en el año 1999. Actualment
centra el seu treball a València com a promotor
d'esdeveniments i activitats relacionades amb el món del
cinema a través de Mercacine, agència de comunicació i
màrqueting especialitzada en el sector audiovisual, de la qual
és fundador i director des del any 2017. Tambe col·labora en
mitjans de premsa escrita i programes de ràdio.

Cecilia Gómez de la Torre Miranda Ángel Castillo

EQUIP



Alejandro Marco Torrecilla Verónica Serrano Antón Manuel Monfort Pablo  
Estudiant d'animació 3D en practiques.

Vol dedicar-se al modelatge d'escenaris i
entorns.

Estudiant d'animació 3D en pràctiques.
Té un títol com a tècnic de so.

Vol enfocar el seu futur cap a l'animació 
3D i el doblatge.

Estudiant d'animació ,3D i va desenvolupar en videojocs.
Vol dedicar-se principalment al testatge de 
videojocs i modelatge d'objectes i escenari.

EQUIP



MAPA DE LES SEUS



PROGRAMACIÓ   



- INAUGURACIÓ  EXPOSICIÓ 
ANIME (PRESENCIAL) 
(Entrada lliure).

- ESTACIÓ DEL NORD 
(30 al 10 de Oct.).

- ESTACIÓ DE J. SOROLLA
 (30 al 10 de Oct.).

- CINEMA FAMILIAR I SECCIÓ 
OFICIAL:

- 12:00H: CINEMES LYS (VENDA 
DE ENTRADES CINEMES LYS).

- 16:00H - 20:00H: JOCS AL 
CARRER PLAÇA DEL PATRIARCA: 
(VENDA DE ENTRADES A LA 
PLAÇA).

- 12:00H - 14:30H: JOCS AL 
CARRER PLAÇA DEL PATRIARCA.
VENDA DE ENTRADES A LA 
PLAÇA).

DIA 30 DE SETEMBRE

DIA 1 D'OCTUBRE

DIA 2 D'OCTUBRE

DIA 3 D'OCTUBRE

5 EDICIÓ ANIMA VALENCIA.

- 09:00H - 10:00H: MASTERCLASS 
 MAITE RUIZ DE AUSTRI.

- 10:00H - 11:0H: MASTERCLASS 
 CARLA PEREIRA.

- 11:30H - 12:30H: MASTERCLASS 
 BEATRIZ OLICINA..

 - 12:30H - 14:00H: TERRITORI 
 DONES.

- 16:00H - 18:00H: DOCUMENTAL 
 "DEL TRAÇ Al PÍXEL".

 - 18:00H - 20:00H: MESA DE 
 TROBADA D'ANIMACIÓ.

DIA 4 D'OCTUBRE

 5 EDICIÓ ANIMA VALENCIA.

- 10:00H - 10:30H: PRESENTACIÓ 
 5 EDICIÓ ANIMA VALENCIA.

- 10:30H - 13:30H: MOSTRA 
 TREBALLS ANIMACIÓ.

- 16:00H - 18:00H: MOSTRA 
 TREBALLS DE VIDEOJOCS.

5 EDICIÓ ANIMA VALENCIA.

- 09:00H - 10:00H:
MASTERCLASS XIMO
ROMERO.

- 10:00H - 11:00H:
MASTERCLASS CLAUDIO
BIERN. 

- 11:30H - 12:30H:
MASTERCLASS MIG GÓMEZ.

-12:30H - 14:00H: PICHINGS
ANIMACIÓ.

-16:00H - 16:45H: PICHINGSS
ANIMACIÓ.

-17:30H - 19:30H: TALLER
ANIMACTING.

- 10:00H: SECCIÓ EDUCATIVA
CINEMES LYS (ACREDITACIÓ).

DIA 5 D'OCTUBRE
- 10:00H: SECCIÓ EDUCATIVA 
CINEMA LYS. (ACREDITACIÓ).

- 10:00 - 14:00: SECCIÓ DE RUTA. 
NOVETLÈ. 
(PRESENCIAL/ACREDITACIÓ).

- PREESTRENO "EL GRAN 
ROBATORI DELS OUS DE 
PASQUA".

- TALLER STOP MOTION. NUBE 7.

- 12H - 13:30H: PROYECCIÓ 
JURAT OFICIAL FUNDACIÓ SGAE 
(ENTRADA GRATUÏTA FINS A 
COMPLETAR AFORAMENT).

DIA 6 D'OCTUBRE

- 10:00H: SECCIÓ EDUCATIVA 
CINEMES LYS.

- 18:00H - 20H: TALLER STOP 
MOTION I FLIPBOOK. NUBE 7. 
(ACREDITACIÓ).

-SECCIÓ TROBADES FESTIVALS. 
(ACREDITACIÓ).

DIA 7 D'OCTUBRE



PREMIS



PREMIO FICIV JOAQUIN SOROLLA 2022 WAWA
(WORLDWIDE AUDIOVISUAL WOMEN´S ASSOCIATION) 

En l'edició de 2019, homenatgem l'associació de dones en
l'animació (MIA) i projectarem 

alguns dels treballs més representatius d'animadores espanyoles.
Enguany homenatgem l'Associació 

de dones Llatinoamericanes.

HOMENATGE DE PREMIS



CLAUDIO BIERN PREMIO HOMENAJE FICIV JOAQUIN
SOROLLA 2022

Enguany se li concedirà un premi homenatge a Claudio Biern per la
seua vida dedicada a l'animació a Espanya, per sèries i pel·lícules
com: D'Artacan i els tres gosqueters, La volta al món de Willy Fog,

David el Gnom. A més de guionista, productor i director, el Sr. Biern
Boyd fonc i presideix BRB Internacional.

HOMENATGE DE PREMIS



INSTITUCIONS OFICIALS



SECCIÓ OFICIAL
PRESENCIAL



Sinopsis:
Valentina somia amb ser trapezista i creu que per ser Down no podrà

aconseguir-ho, però la seua àvia, companya de jocs, aprenentatges i cançons, li
assegura que, si les erugues aconsegueixen convertir-se en papallones, res és

impossible. I que mai hem de perdre la il·lusió ni les ganes d'aprendre, les
mateixes que ella posa, encara a la seua edat, en el seu afany de convertir-se en

directora d'orquestra.

Any: 2021
 

Duració: 70 min.
 

Direcció: Chelo Loureiro
 

Títol: 
Valentina

SECCIÓ OFICIAL A CONCURS

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Chelo%20Loureiro


Sinopsis:
En 1863, Martha Janes ha d'aprendre com manejar als cavalls d'un
carruatge per a poder així participar en un comboi que transita per

l'oest dels Estats Units. Un dia decideix posar-se pantalons i tallar-se el
pèl, generant així una enorme polèmica que traurà a relluir el seu

vertader caràcter davant les innombrables dificultats que es es
presenten en un món tan gran com salvatge i en el qual tot és possible. 

 

Any: 2020
 

Duració: 82 min.
 

Direcció: Rémi Chayé
 

Títol: 
Calamity

SECCIÓ OFICIAL A CONCURS

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=R%C3%A9mi%20Chay%C3%A9


Sinopsis:
En un món global cada vegada més allunyat de l'entorn natural, encara hi ha qui

conta històries sobre arbres, éssers fantàstics amb poders que escapen a la
nostra imaginació. I amb ells, des del mateix moment en què la llavor germina,

un follet és el seu company inseparable, junts creixeran, floriran, patiran. Els
seus destins queden units per sempre. Naixen i moren alhora, o almenys és el
que conten les velles llegendes però, què ocorre amb els arbres de ciutat? Ara
estan en perill. Els arbres es moren i amb ells els seus follets. Només hi ha una

manera d'ajudar-los… SALVAR L'ARBRE!

Any: 2021
 

Duració: 75 min.
 

Direcció: Iker Alvarez, Haizea Pastor
 
 

Títol: 
Salvar l'arbre

SECCIÓ OFICIAL A CONCURS

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Iker%20Alvarez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Haizea%20Pastor


Sinopsis:
La xicoteta Ainbo viu en el més profund de la selva amazònica. Després de

perdre a la seua mare i barallar-se amb els adults del seu llogaret, aquesta jove
arquera emprén un viatge per a salvar al seu poble del poder destructor de

l'home blanc. L'acompanyen els seus dos guies espirituals, un espavilat
armadillo i un trempat tapir.

Any:2021
 

Duració:84 min.
 

Direcció: Jose Zelada, Richard Claus
 

Títol: 
La Guerrera de L'Amazones

SECCIÓ OFICIAL A CONCURS

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jose%20Zelada
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Richard%20Claus


Títol: 
El Gran robatori dels ous de pasqua

Sinopsis:
En el col·legi de conills, està a punt de ser Pasqua i l'ou daurat màgic decidirà
qui seran els nous "conills líders". Després de triar a Max, l'ou daurat es torna

negre. 

Any: 2022
 

Duració: 76 min.
 

Direcció: Ute von Münchow-Pohl
 

SECCIÓ OFICIAL A CONCURS

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ute%20von%20M%C3%BCnchow-Pohl


- Toni García -
Director, a punt d'estrenar D’Artacán i els tres Gosqueters
(2021 ) És especialitzat en Guió, disseny i modelatge de 3D
per a llargmetratges i Tv sèries d'animació. Toni García ha
participat per exemple en Zipi i Zape (TV Sèries) (15
episodes) Acadèmia de gladiadors (TV Sèries) (26 episodes)
Toonimals (TV Sèries) (2 episodes) Football Stories (TV
Sèries) (5 episodes) The New World of the Gnomes (TV
Sèries) (2 episodes) Mortadelo i Filemó (TV Sèries)La banda
de Mozart (TV Sèries) (26 episodes) La seua filmografia és
enorme.

- Carlos Madrid -
Carlos Madrid és director de "Cinema Jove" des de 2017.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la
Universitat Jaume I. Ha treballat com a traductor
audiovisual i coordinador de la revista de tendències
Lamilk, així com d'assessor per a nombrosos projectes
culturals. Entre 2007 i 2011, va dirigir la comunicació del
Festival d'art contemporani i música Observatori, i va
fundar en 2008 el Festival de Mediometrajes La Cabina, del
qual va dirigir les seues nou primeres edicions.

JURAT PROFESSIONAL
Competició llargmetratges



Dissenyadora de videojocs, guionista i presentadora amb
més de 10 anys d’experiència en producció i
desenvolupament de videojocs, serious games i animació. 
CEO i Fundadora de Jellyworld Interactive i de la
organització Women in Games ES (finalista al Premi Aspàsia
2018 /nominada als premis europeus ‘Women in Games
Hall of Fame Awards 2018.)

Redes sociales de tw, insta y face: @giselavaquero

CEO/Productora de TV ON Produccions.
Membre de l'Acadèmia de les arts cinematogràfiques.
Membre de l'Acadèmia de TV d'Espanya.

Competició llargmetratges

-Gisela Vaquero-- Paloma Mora -

JURAT PROFESSIONAL



En aquesta edició per quarta vegada convocarem un jurat format per estudiants 
d'un centre educatiu de la ciutat de València EL COL·LEGI (PIO XX). 

Competició llargmetratges

JURAT ESCOLAR

Irache Ballester PérezPablo Núñez LucasDaniela Mayor InfanteMáximo Rodrigo Sanz Guaita
Presidenta Jurat



INSTITUCIONS PATROCINADORES



SECCIÓ FAMILIAR
PRESENCIAL



Dijous dia  6

PREESTRENA INTERNACIONAL



Sección presencial 1 Octubre Cines Lys

CATÀLEG



PATROCINADORS



SECCIÓ EDUCATIVA
PRESENCIAL



Projeccions als cinemes Lys dies 5, 6, 7 d'Octubre centres escolars

CATÀLEG



CATÀLEG
Projeccions als cinemes Lys dies 5, 6, 7 d'Octubre centres escolars

Sinopsi:
 

+ 6 anys.
 

Duración: 77´
 

Agata Christine, de 10 anys, és una
apassionada dels misteris. Tant que
ha creat una agència de detectius
privats en el soterrani de la casa on
s'acaba de mudar amb la seua
família. El seu primer
trencaclosques la portarà a un
assumpte molt més complicat del
que esperava…

Sinopsi:
 

+ 3 anys.
 

Duració: 26´
 

Un caragol anhela veure el
món i es puja a la cua d'una
balena. Junts emprenen un
viatge increïble, travessen
témpanos i volcans.

Àgata, la meua veïna detectiva El caragol i la Balena



SECCIÓ ONLINE
EDUCATIVA I

FAMILIAR



PRESENTACIÓ

Centres escolars de la comunitat valenciana.
Centres escolars de 5 països. En col·laboració amb Missatgers de la Pau, projectarem
internacionalment la nostra secció educativa en línia en centres escolars de zinc països:
l'Argentina, l'Uruguai, Hondures, Jordània i Mèxic.
Centres de mestresses de casa de mestresses de casa a través de l'associació Tyrus.

La nostra secció en línia és una activitat que tornem a oferir gratuïtament a dones del Festival
Internacional de Cinema infantil de València (FICIV) part de la nostra programació audiovisual de
sèries, curtmetratges dins de la setmana del certamen i fins al dia 30 d'octube de 2022. Oferim
la nostra secció en línia a una franja d'edat per franges d'edat: De 3 a 6 anys, de 6 a 9anys i de 9
a +12 anys. 



DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



- Manta -
 

Rússia 6´
 

+5 anys.
 

En el llunyà  Nord viu un Ós Polar molt grunydor. 
Un dia rep a un inesperat visitant...

Dir. Marina Moshkova

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



- Red Rover -
 

Uk 13´
 

+8 anys.
 

Quan un rover robòtic es enviat des 
de la Terra per a perforar a la serca de 

senyals de vida a Mart, amenaça la vida de 
les diminutes criatures rocoses 

natives del planeta.

Dir. Astrid Goldsmith

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



- Ves en compte amb el llop -
 

França 2019 1´
 

Una vegada més, Caputxeta portarà a la 
seua iaia un pastís, un pot de confitura 

i una mica de mantega. 
Però esta vegada, no s'ha trobat amb el llop.

Dir. Julie Rembauville

Nicolas Bianco-Levrin

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



-Kiki, la ploma -
 

França 2020 6´
 

+ 6 anys.
 

El canari Kiki només coneix la seua gàbia i 
a l'anciana que li dona menjar. Somia amb 

volar amb els ocells lliures de l'exterior. 
Quan per fi la porta de la gàbia es queda

oberta, 
s'escapa i descobreix el gran exterior 

on cal saber volar. Per fi, ser un ocell lliure, fa
por.

Dir. Julie Rembauville

Nicolas Bianco-Levrin

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



- Xicoteta espurna -
 

França 2018 6´
 

Un xicotet ratolí viu entre llibres i les
seues èpiques aventures. Quan el ciri

s'apaga i la caixa de mistos està buida, li
toca embarcar-se en una perillosa

aventura per la casa, a la recerca d'una
xicoteta espurna.

 

Dir. Julie Rembauville

Nicolas Bianco-Levrin

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



- La bruixa y el bebé -
 

Rússia 2020. 5´
 

+ 5 anys.
 

 Només falta un ingredient en la poció
màgica que farà que Bava Yaga torne a ser
jove: un xicotet xiquet. I resulta que el rei i
la reina del castell pròxim estan buscant

una cidadora infantil per a la seua xicoteta
filla. Dir. Evgenia Golubeva

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



-Toby turbobus -
 

Alemanya 2020 8´
 

+ 5 anys.
 

Voles sense seient! Aqueixa és la regla en el
Turbobus. Aconseguir un és un treball dur per

a un jove llop en el seu turbo-viatge per a
trobar la vertadera amistat.

 
 Dir. Verena Fels

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



- Jo, un monstre? -
 

Espanya 2020 6´
 

+ 6 anys.
 

Nono és l'únic habitant del planeta
Pano. Viu feliç i passa els seus dies
cuidant del seu xicotet i benvolgut

planeta. Un dia, la inesperada visita de
Be2 ho alterarà tot i tindrà un gran
impacte en Nono. Malgrat les seues

evidents diferències, ambdós trobaran
la manera de comunicar-se i, per tant,

de conviure en harmonia.

Dir. Belinda Bonan

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



- Melmelada -
 

Bulgària 2020 5´
 

+ 5 anys.
 

Algunes vegades, si vols ser un 
heroi, només has de volar. 

Innovadora animació feta a mà. Dir. Radostina
Neykova

DONES EUROPEES A L'ANIMACIÓ



CECILIA GÓMEZ DE LA
TORRE MIRANDA

(RESPONSABLE SECCIÓ)

Reconeguda executiva amb 25 anys d'experiència en la indústria audiovisual. Va ser Gte
de Programació, Ficció, Adquisicions i Vendes Internacionals de Freqüència Llatina,
important canal de TV peruà. Va tindre al seu càrrec la producció de més de 40 sèries i
novel·les. Va ser jurat dels Emmy Awards, els Premis Platí, els Premis CAMINA i dels SWA
Sèries Web Award, i Membre de la TV and New Mitjana Commission de la FIVB - Suïssa
del 2012 al 2016. Actualment és Directora associada de Tondero Distribució/ Amazones
films a càrrec de la distribució local i internacional de Fílmics , agent de vendes ,
generació de negocis i co produccions internacionals. Sòcia Fundadora de WAWA.

PERU

MOSTRA DE CURTS IBEROAMERICANS



Remi i Arwen és un pilot de sèrie animada per a xics d'11 a 15 anys, dirigida per
Macarena Rondón, és un món màgic d'aventures.

PERU

PERU

MOSTRA DE CURTS IBEROAMERICANS



Xicoteta Felicitat és un curt en CG amb un tema bell que parla de la soledat, els records i la família, és un curt
molt ben portat i amb un treball d'il·luminació molt expressiu. Directora Verónica Noemí Castillo.

Dir. Verónica Noemí 
Casimiro Rosales

PERU

MOSTRA DE CURTS IBEROAMERICANS



Aquest curtmetratge dirigit per Beatriz Cesti i amb la producció de Micaela Encunya, és una visió
emocional de trobades i desacords té una gamma de color molt interessant poc ortodoxa i una narrativa
molt suggeridora. Es diu la Cançó dels ocells i aquest és el seu primer capitule, anomenat "El Pescador".

Aquesta en format serie.

Dir. Beatriz Cesti

PERU

MOSTRA DE CURTS IBEROAMERICANS



Una xiqueta que somia amb ser ballarina dona vida 
els seus joguets amb la seua vareta màgica i junts orquestren una gran actuació.

Dr. Dolly Quintanilla

PERU

MOSTRA DE CURTS IBEROAMERICANS



 Lulu, guanyadora del 48 HRS FILM com: 
Millor Pel·lícula 1r Lloc, 

Millor Direcció, 
Millor Edició d'Àudio

Millor Ús de la Línia de Diàleg

PERU

MOSTRA DE CURTS IBEROAMERICANS



Un Ou de fam és un curtmetratge d'humor, molt en homenatge a l'humor tipus Warner
i MGM dels 40 i 50.

PERU

MOSTRA DE CURTS IBEROAMERICANS



- El Somni de Quino-
 

Espanya 2021 8´
 

Dir. Santiago Erlich
 

L'arribada del primer fill revela la diferència entre
estimar i acceptar com és cadascun.

 
 Dir. Santiago Erlich

CURTMETRATGE ESPANYOL



-Summer i Todd: La granja feliç-
 

Itàlia
 

Dir. Rainbow Group
 

Sempre hi ha molt a fer en la Granja
del sol! Summer i Todd ens porten a
descobrir la naturalesa en les seues

divertides aventures al costat dels seus
amics animals, un equip immillorable
que s'encarrega de moltes activitats

agrícoles diàries entre girs i solucions
enginyoses.

SERIE



FICIV al costat del Centre educatiu Florida Universitària i Missatgers de la Pau ha realitzat 17
vídeos explicatius dels ODS. 

Amb ells pretenem divulgar a xiquets i xiquetes en un llenguatge audiovisual i d'animació. 
 

VIDEOS ODS



COL·LABOLADORS



SECCIÓ DE RUTA
PRESENCIAL



NOVETLÈ

El Festival Internacional de Cinema Infantil de València en la seua VIII Edició estarà a
Novetlè, dins de la setmana cultural de Novetlè, coincidint amb la setmana gran del
certamen. En gratuïtat realizarem projeccions de continguts dánimació infantil valencià.

Horaris de 10h a 14h

CEIP JAUME I NOVETLÈ



 TROBADES
FESTIVALS

ONLINE



Les accions de colaboració amb altres festivals o certámens audiovisuals 

Enguany serem impulsors d'una trobada entre els Festivals locals de València parell
construir xarxes i poder unir-nos i enfortir-nos junts. Vinculats a un altre certamen a
València, a la mostra infantil i juvenil de cinema educatiu MICE (Curtmetratges fets per
xiquets en la seua gran majoria de real acció, no animació. Hem realitzat accions
conjuntes. També amb la Mostra de València, Cinema Jove, i València Negra hem
generat competències.

7 de Octubre 2022

PRESENTACIÓ



ANIMA 
VALENCIA

PRESENCIAL I ONLINE



- 08:30H - 09:30H: ACREDITACIONS.

 - 10:00H - 10:30H: PRESENTACIÓ 5 EDICIÓ
ANIMA VLC.
 
 - 10:30H - 12:00H: MOSTRA TREBALLS
ANIMACIÓ.
 
 - 12:00H - 12:30H: DESCANS.

 - 12:30H - 13:30H: MOSTRA TREBALLS
ANIMACIÓ.
 
 - 16:00H - 18:00H: MOSTRA TREBALLS DE
VIDEOJOCS.

3 DE OCTUBRE

ANIMA VALENCIA

- 09:00H - 10:00H: MASTERCLASS MAITE
RUIZ DE AUSTRI.

 - 10:00H - 11:0H: MASTERCLASS CARLA
PEREIRA.

 - 11:00H - 11:30H: DESCANS.

 - 11:30H - 12:30H: MASTERCLASS BEATRIZ
OLICINA.
 
 - 12:30H - 14:00H: TERRITORI DONES.

 - 16:00H - 18:00H: DOCUMENTAL “DEL
TRAÇ Al PÍXEL”.

 - 18:00H - 20:00H: TAULA DE TROBADA
D'ANIMACIÓ.

4 DE OCTUBRE
- 09:00H - 10:00H: MASTERCLASS XIMO
ROMERO.

 - 10:00H - 11:00H: MASTERCLASS CLAUDIO
BIERN. 

 - 11:00H - 11:30H: DESCANS.

 - 11:30H - 12:30H: MASTERCLASS MIG
GÓMEZ.

 - 12:30H - 14:00H: PICHINGS ANIMACIÓ.

 - 16:00H - 16:45H: PICHINGSS ANIMACIÓ.

 - 16:45H - 17:30H: DESCANS.

 - 17:30H - 19:30H: TALLER ANIMACTING.

5 DE OCTUBRE



Maite Ruiz de Austri ( Madrid, 1959)
és una escriptora, guionista i
directora de cinema i televisió
espanyola, especialitzada en
programes per a xiquets i joves.
Durant més de 25 anys sigut l'única
dona en l'Estat espanyol que ha
dirigit llargmetratges d'animació (en
2018 s'ha incorporat una altra dona).

Animadora de Stop Motion argentina
aficionada a Valencia i reconeguda per la seua
col·laboración en diferents produccóns com
"Isla de Perros" de Wes Anderson.
Dirigeix els seus propis curtmetrages com
"Metamorphosis", co-dirigit junt a Juanfran
jacinto.

Producció Audiovisual, Videojocs i
Doblatge. És sigut, productora de
Digital Sun Games , GALL i fundadora
de Bomnis games i Beatriz Olcina
Productora, Actriu de doblatge
professional en diferents estudis
espanyols, Locutora de radiofònic a
València Plaça, etc...

MAITE RUIZ DE AUSTRI CARLA PEREIRA BEATRIZ OLICINA

ANIMA VALENCIA



NADIA RUIZ

CARLA PEREIRA

BEATRIZ OLICINA
TERRITORI DONES

Xicotet debat en el "Territori de dones" moderat per Nadia
Ruiz, amb la participació de Beatriz Olicina, Maite Ruiz De

Austri i Carla Pereira. Un xicotet però entretingut debat sobre
el món de l'animació, requisits per a poder arribar alt i altres

temes relacionats amb aquests. MAITE RUIZ DE AUSTRI

ANIMA VALENCIA



TAULA DE TROBADA D'ANIMACIÓ
MAITE RUIZ DE AUSTRI JOSE LUIS FARIAS

Mesa de trobada en la qual siga podrà veure com es
tracten diversos conceptes i opinions sobre un bon

porfolios per a accedir al món laboral, temes legals a
l'hora d'obtenir subvencions ja siga per a una xicoteta

o gran empresa, les diferencia entre els
patrocinadors dins i fora d'Europa i moltes més idees

a tractar.

 JAVIER TOSTADO MAR SAEZ

ANIMA VALENCIA



Biern és creador/productor de mig centenar
de sèries i pel·lícules d'animació. Al llarg de la
seua trajectòria professional, ha rebut més de
quaranta guardons.

Animador de personatges en Mikros
Animation.

Editor de cinema de Ember en "The
SPA Studios" (2021-Actualitat) Editor
Grup Secuoya(2019 i 2021), Editor
Associat de Klaus en " The SPA
Studios" (2017-2018), 
Editor de Cinema de "Animal
Crackers" en "Blue Dream Studios
España" (201652017).

XIMO ROMERO CLAUDIO BIERN MIG GÓMEZ

ANIMA VALENCIA



AMB EL SUPPORT DE



EXP   SICI   NS
PRESENCIAL



- De la idea al videojoc -

Partint d'una idea, com es desenvolupa un videojoc, els
alumnes de florida, realitzen tot el procés de
conceptualitzar, dissenyar i crear un videojoc partint de la
idea original que es proposen. Un procés on tant la
creativitat com les habilitats i competències apreses
finalitza amb un resultat amb molt de futur. Mostra dels
projectes de videojocs realitzats en 2022.

EXPOSICIONS 
METRE COLON 



- Videojocs y experiencies interactives -

Els alumnes del grau mostren els treballs realitzats de fi
de grau, on podrem trobar des de projectes de videojocs,
disseny de personatges, creació de environments,
ludificació de processos, i experiències que busquen la
interactivitat dels seus participants. Tot un món en plena
expansió i amb gran futur...

EXPOSICIONS 
ESTACIÓ SOAQUÍN SOROLLA



-  Amazing environments -

Els alumnes del màster en art per a videojocs, realitza
fantàstics escenaris per a videojocs, aquesta seria una
mostra del gran potencial i professionalitat que
adquireixen en un any. Un sector que cada vegada
necessita de més artistes i persones creatives.

EXPOSICIONS 
ESTACIÓ DEL NORD 



ESDEVENIMENTS ASSOCIATS



ACTIVITATS
PRESENCIAL



L'OCA DELS ODS

Un tauler i dau gegant en el joc i els xiquets i
xiquetes com a fitxes reals componen aquest
meravellós joc per a conéixer els Objectius Per al
Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de
l'ONU.

Batalles de Bleys

Tornarem a impulsar com en les última dues
edicions unes batalles de Bleys i completarem
amb jocs tradicionals que tant van agradar en
any passat.

ACTIVITATS

C/ Plaça del Patriarca 
Dissabte1 per la vesprada i Diumenge 2 per el matí



 

Un Taller de Flipbook y StopMotion en lEs instalacions de Nube 7

ACTIVITATS



@ficiv_valencia

GRACIES!

VIII EDICIÓ FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA INFANTIL DE VALENCIA

 
Festival internacional de Cinema Infantil 

de Valencia-FICIV

 


