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mice 2020 
The festival that never sleeps 

 

 

 

 

 

 
"Si existeix la màgia a barallar batalles més enllà dels quals un pot resistir, 
és la màgia d'arriscar tot per un somni, que ningú més que tu pot veure". 

Morgan Freeman  - Million Dolar Baby 
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El festival 
 
Les funcions que exerceixen els festivals o mostres de cinema són molt diverses 
des de l'àmbit o entorn en què es desemboliquen. Els festivals no solament són 
un espai on cineastes, directors professionals o novells mostren i exhibeixen els 
seus treballs; a més suposen una manifestació d'índole cultural i social des d'on 
es generen importants comeses audiovisuals també de naturalesa educativa, 
instructiva i pedagògica. 
 
I ací naix  la MiCe, un somni de passionals franctiradors de la cultura i l'educació 
audiovisual que es va fent realitat per sobre de les muralles del 
convencionalisme social i l'inmediatisme del sector cinematogràfic. 
 

 
 
La MiCe és un festival amb finalitat educativa i que promociona l'educació 
audiovisual i el cinema més enllà del globalitzat consumisme industrial. La MiCe 
és la gran pantalla de les pel·lícules realitzades per l'alumnat: escriptura 
d'imatges, i de la cinematografia professional de qualitat: lectura d'imatges. 
Proposem un aprenentatge seqüenciat i no inmediatista, que partisca de 
l'essencial escriptura fins a formar un espectador crític, democràtic, lliure i culte. 

http://www.micevalencia.com/
mailto:josep@jordielmussol.com
mailto:micesecretaria@jordielmussol.com


             
 
 
 

 
 

 

 
www.micevalencia.com josep@jordielmussol.com micesecretaria@jordielmussol.com  
MiCe 2020 voro@jordielmussol.com Pàgina 5 de 18 

Sobre la base de les teories de Vigostki i Martínez-Salanova, tractem 
d'identificar les característiques d'aquestes dues funcions generals: la funció 
lectora i la funció creativa i transpolarlas al festival. 
 
La MICE és membre de ple dret de l'ECFA  (European  Children Film Asociation) 
amb seu a Brussel·les, de la CIFEJ (Centre International pour els Films de 
l’Enfance et la Jeunesse) afavorida per UNESCO i amb seu a Teheran i de que 
la seua junta directiva el director de la La meuaCi, Josep Arbiol, forma part i 
d'UNIAL  (Univers Audiovisual del xiquet llatinoamericà) amb seu a l'Havana. 
Tenim acord de col·laboració amb l'Acadèmia de Cinema d'Espanya. 
 
El caràcter educatiu del festival fa d'ell una proposada mereixedora d'estudi 
i entossudit suport donat el seu impacte en la diversitat, atenent a les 
necessitats comunicatives i audiovisuals de les futures societats i tenint cada 
vegada major nivell internacional.  Ambla M iCi volem obrir una finestra al 
cinema educatiu internacional a València, volem obrir una pantalla perquè 
docents tinguen un escenari on presentar les pràctiques audiovisuals que 
realitzen. Volem seguir posant a València com a referent de la 
“educomunicación” en l'escenari mundial. La MiCe és en aquests moments 
proposta pionera i referent mundial. 
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Fonamentació 
 
La tecnologia audiovisual forma part de les nostres vides però en l'escola 
aquests canvis són molt més pausats. És per açò que és necessari que els 
xiquets, xiquetes, joves i la societat en general disposen dels coneixements 
indispensables per a utilitzar els codis mediàtics imperants. L'apropiació 
d'aquests codis permetrà posseir els elements que els permeten ser crítics 
davant els missatges rebuts a través de la imatge. L'educació, per tant, ocupa 
un paper fonamental en l'assoliment d'aquests objectius. Hem d'obrir l'educació 
a la realitat del segle de la imatge, hem de portar el cinema a l'escola com a 
mòdul pedagògic. 
 
 

 
 
 
Estudiar la imatge. Lectura.  Aprenentatge tradicional: Espectador. 
L'ús del cinema i l'audiovisual en l'educació és un valor bàsic  dins del procés 
d'ensenyament-aprenentatge que afavoreix la consecució de continguts i 
objectius de molt diferent índole i utilitzant un camí dinàmic i efectiu. És un 
poderós recurs informatiu que permet accedir a continguts culturals, valors 
individuals o socials i estimula el desenvolupament de competències com la 
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capacitat d'observació, anàlisi, reflexió i judici crític. Involucra les persones tant 
dins de la dimensió cognitiva com a afectiva, ètica, social i individual. El cinema, 
inclòs en l'educació, serveix per a cobrir temes i continguts que sense ser 
avaluables mereixen especial atenció educativa: transversals, educació integral, 
tutoria, orientació o utilitzat com a estímul per a despertar en l'alumnat l'interès 
en determinats temes d'àrees curriculars; així com pel plaure de gaudir de el 
“bon cinema”. 
 
Crear la imatge. Escriptura.  Aprenentatge actiu: Realitzador. 
Es tracta d'aprendre fent cinema, escrivint imatges, narrant digitalment. 
Mostrar la necessitat de portar a l'aula l'ensenyament de l'escriptura de la 
imatge. Els estudiants han de saber detectar, analitzar i comprendre elements 
tècnics fílmics que els permeten ser competents i crítics en la construcció dels 
seus propis missatges audiovisuals, competència fonamental en un entorn 
mediàtic actual de cultura participativa. És un pas avance de l'aprenentatge 
contemplatiu que es produeix a "Aprendre mirant cinema" a un aprenentatge 
proactiu en el qual els joves s'impliquen en l'elaboració dels seus propis 
missatges, aplicant la seua creativitat i inquietuds. 
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Objectius 
 

• La difusió de la cultura cinematogràfica a la població jove contribuint al 
lliure accés de tots els futurs ciutadans a la cultura en general. 

 
• Acostar i mostrar al professorat i alumnat els avantatges de l'ús d'eines i 

la narrativa audiovisual per a transmetre un missatge. 
 
• Projectar continguts audiovisuals amb format aprenentatge realitzats per 

joves dins dels seus centres educatius. 
 
• Conscienciar als pares / mares de la importància de saber els continguts 

als quals accedeixen els seus fills i filles. 
 
• Potenciar qualsevol manifestació cultural per a la inclusió de valors 

culturals en els xiquets, xiquetes i joves. 
 
• Conscienciar de la importància d'incloure l'educació del llenguatge 

audiovisual i les seues eines dins del plantejament docent. 
 
• La difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les seues 

manifestacions especialment amb la finalitat d'educar als nous espectadors 
en el valor dels treballs i professionals del sector per a afavorir que futures 
generacions siguen proactives com succeeix en unes altres països on hi ha 
un suport fonamental per part dels ciutadans al cinema. 

 
• Establir i mantenir vincles, col·laboracions o convenis de caràcter cultural, 

tècnica o social amb tot tipus d'òrgans i entitats de l'Administració pública 
o privada encaminats a la difusió del cinema entre els xiquets/as. 

 
• Establir i promoure l'intercanvi cultural a nivell internacional i estatal, per 

mitjà de la participació en congressos, tallers, festivals o trobades de 
qualsevol tipus. 
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Dirigit a 
 

• Alumnat d’Educació Infantil a Universitat 
 

• Professorat de totes les etapes 
 

• Professionals del món del cinema i els mitjans de comunicació 
 

• Pares i mares 
 

• Públic en general 
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Continguts 
 

• SECCIONS COMPETITIVES 
 
o Cinema internacional professional dedicat als més joves 
 Animació 
 Ficció 

 
o Audiovisual internacional realitzat en centres o àmbits educatius 
 Educació Infantil i Primària fins a 12 anys 
 Educació Secundària, batxillerat i cicles formatius fins a 18 anys 
 Educació Superior fins a 22 anys 

 
o Audiovisual estatal en qualsevol llengua de l'estat realitzat en centres o 

àmbits educatiu 
 Educació Infantil i Primària fins a 12 anys 
 Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys 
 Educació en Centres amb Necessitats Educatives Especials (NEE-CEE) 

 
o Audiovisual valencià i en valencià realitzat en centres o àmbits educatius. 
 Educació Infantil fins a 6 anys 
 Educació primària fins a 12 anys 
 Educació Secundària, batxillerat i cicles formatius fins a 18 anys 
 Educació en Centres amb Necessitats Educatives Especials (NEE-CEE) 
 Book Tráiler Educació Infantil fins a 6 anys 
 Book Tráiler Educació Primària fins a 12 anys 
 Book Tráiler Educació Secundària, batxillerat i cicles formatius fins a 18 
anys 

 
o DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida. Dibuixos fets en Centres 

Educatius del territori valencià. 
 Educació Infantil  
 Educació Primària 1er, 2on i 3er 
 Educació Primària 4t, 5è i 6è 
 

• SECCIONS INFORMATIVES 
o  Llargmetratges, curtmetratges i audiovisuals anara de la secció 

competitiva del país convidat 
o Llargmetratges, curtmetratges i audiovisuals anara de la secció 

competitiva de qualsevol país  
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Les MiCeS Específiques 
 

• MICE Inclusiva 
Aproximadament el 10% dels menors tenen algun tipus de discapacitat: física, 
intel·lectual o sensorial i necessiten mesures de suport, tant en l'accés a les 
pròpies sales d'exhibició cinematogràfica com a set de rodatge, estudi 
d'enregistrament, d'edició i també aquells espais de formació audiovisual. 
Tractarem de promoure, protegir i garantir el ple gaudi de les persones amb 
discapacitat segons la Convenció Internacional sobre els Drets de les Personas 
amb Discapacitat de l'ONU. 
 

• MICE Universitària 
Amb la col·laboració de les universitats de Castelló, València, Politècnica de 
València i Alacant volem posar en valor el treball realitzat per l'alumnat d'estàs 
universitats valencianes, donar cabuda al treball universitari espanyol i mostrar 
el treball. 
 

• MICE Infantil 
No cal esperar a l'educació obligatòria per a introduir la lectura i escriptura de 
l'audiovisual a l'alumnat. Els xiquets i xiquetes no són natius digitals com el 
tòpic de moda ve reflectint però sí estan en contacte amb el món de la imatge i 
és necessari aqueix treball des d'edats ben primerenques. 
 

• MICE Hospitalària 
La Mice vol arribar a tot l'alumnat i que aquest isca de l'aula a gaudir de la màgia 
de la gran pantalla. No obstant açò, no sempre és possible i per açò anem 
ampliant la nostra col·laboració hospitals per a obrir ja no només visió de 
pel·lícules, sinó també realització de tallers en les aules hospitalàries. 
 

• MICE Rural 
Les localitats allunyades dels grans nuclis de població, molt sovint es veuen 
privades de gaudir d'esdeveniments culturals i/o educatius, a causa de la seua 
minvada població. Des de la MICE volem donar impuls a les activitats en 
comarques valencianes que estan patint el greu problema de la despoblació. 
 

• MICE FPA 
La MICE és una eina que s'ajusta a la perfecció a l'objectiu formatiu dels centres 
de FPA en promoure que les persones adultes es convertisquen vegada autores 
i espectadores de la creació audiovisual a través de propostes cinematogràfiques 
de format senzill elaborades per elles mateixes en l'escola i de la seua 
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assistència a la projecció de produccions cinematogràfiques adequades al seu 
perfil i interessos. Fer MICE en FPA comporta afavorir l'obertura a la creació 
audiovisual pròpia i el coneixement d'altres realitats circumdants que descriuen 
i expliquen els referents culturals externs a totes les persones adultes que, per 
motius diversos de caràcter generacional, socioeconòmic i cultural, no han 
tingut accés a la formació en altres moments de la seua història personal.  
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Altres continguts 
 

• Monogràfic País Convidat 2020  CUBA. 
 

Cada any la MICE dedica un apartat a la presentació i estudi de l'educació i el 
cinema en diversos països del món. Amb la col·laboració d'entitats oficials i 
festivals del país homenatjat. En el 2020 aquest país serà Cuba (Exposicions, 
conferències, cinema i cultura) en col·laboració amb l'Ambaixada Cubana a 
Espanya, l'Institut Juan Marinello i la Fundació Nicolás Guillén de l'Havana, el 
Canal Educatiu Cubà de l'ICRT , l'ICACIC , l'Escola de Cinema de Sant Antonio 
dels Banys i el Festival de Cinema Latinoamericano de l'Havana. 
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• Tallers Internacionals de cinema per a alumnat 
 Oberts per a xiquets, xiquetes, joves i joves adults perquè els més xicotets 
desenvolupen les seues habilitats creatives al costat de professionals de 
l'audiovisual, convertint-se en protagonistes de les seues pròpies creacions dins 
del marc del festival. 
 

• Formació del professorat.  
Conjuntament amb el Servei de Formació del Professorat 
Les activitats de la MICE han transcendit a l'Administració Educativa i des de 
fa dos anys, a través del SFP s'organitzen cursos, tallers, seminaris, taules 
redones i jornades dirigides als més de 70.000 docents de nivells educatius no 
universitaris amb els quals explica la Comunitat Valenciana. 
 

• Actors, festivals i directors homenatjats 2020. 
Seguim amb la secció de suport del cinema professional a la labor educativa de 
la MICE. Des de José Luís Entenimentada a Marisa Parets, passant per Agustí 
Villaronga, Jan Sverak, Ventura Pons, Chema Prado, Lamberto Bava, Rut 
Gabriel, Hanna Schygulla… han donat suport a la nostra tasca i han assistit de 
manera sempre altruista a la mostra. La MICE 2020 no serà menys i ja estem 
contactat amb rellevants professionals del món del cinema a nivell internacional. 
 
 
 

Dates MICE 2020 
 
Divendres 8 de maig cerimònia d'Inauguració.  
Dissabte 9 i diumenge 10 de maig passes oficials de pel·lícules a concurs 
amb els jurats internacionals i escolars en sala 
Del dissabte 9 al dissabte 16 de maig “dies grans” en les diferents seus del 
festival 
Diumenge 17 de maig cerimònia de Clausura 
 
Del dilluns 4 al divendres 14 de maig passes escolars en seus i centres 
educatius 
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Maig 2020 
 Dilluns 4 Dimarts 5 Dimecres 6 Dijous 7 
     

Matí 
Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Vesprada     

     
 Divendres 8 Dissabte 9 Diumenge 10 
    

Matí 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
oficials 

Amb jurats en sala  

Projeccions 
oficials 

Amb jurats en sala 

Gala inauguració 
infantil 

Projeccions  
Seccions informatives 

Projeccions  
Seccions informatives 

Vesprada Gala inauguració 
oficial 

Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu 

     
 Dilluns 11 Dimarts 12 Dimecres 13 Dijous 14 
     

Matí 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Projeccions 
escolars en 

seus 

Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu 

Vesprada Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu 

    
 Divendres 15 Dissabte 16 Diumenge 17 
    

Matí 

Projeccions 
escolars en 

seus Dia gran  
en Seu 

Gala de  
cloenda 

Dia gran  
en Seu 

Vesprada Dia gran  
en Seu 

Dia gran  
en Seu  
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Històric MICE 
 

Any Dies Seus Espectadors 
Pel·lícule

s 
Països 

      

2013 3 1 4.000 65 31 

2014 6 1 10.000 260 56 

2015 5 1 11.000 263 62 

2016 10 3 12.000 165 58 

2017 8 7 17.000 312 45 

2018 14 17 31.000 510 51 

2019 17 30 48.000 650 54 
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CONTACTES 
 
 Josep Arbiol Carmen. Director en funcions tel. (+34) 617 56 27 37 
 josep@jordielmussol.com  

Calle San Ramón 14-2   46003   València 
 
Salvador Huertas Gurrea. Assistent de direccior  tel. (+34) 670 93 42 35 
 voro@jordielmussol.com  

Calle Sant Ramón 14-2   46003   València 
 
Rafael Latre Andrés. Secretari.    tel. (+34) 629 26 45 59 
 micesecretaria@jordielmussol.com 

Calle Sant Ramón 14-2   46003   València 
 
Web 

http://www.micevalencia.com/ 
Més de 220.000 accessos a la pàgina 
 

Youtube (Canales) 
MICE 
Sambori-MiCe 2016 
Sambori-MiCe 2017 
Sambori-MiCe 2018 
MiCe Estatal 2019 
MiCe València 2019 
Més de 700.000 visualitzacions 

 
Facebook MICE-Jordi el Mussol 

https://www.facebook.com/micebyjordielmussol/  
19.200 seguidors a 1 de juny de 2019 

 
Twitter MICE 

 @micefestival  
19.100 seguidors a 1 de juny de 2019 

 
Flirck MICE 

https://www.flickr.com/photos/131441744@N03/sets 
 
Flirck Dibuixant la MiCe 

https://www.flickr.com/photos/146042728@N07/albums 

http://www.micevalencia.com/
mailto:josep@jordielmussol.com
mailto:micesecretaria@jordielmussol.com
mailto:josep@jordielmussol.com
mailto:voro@jordielmussol.com
mailto:micesecretaria@jordielmussol.com
http://www.micevalencia.com/
https://www.facebook.com/MICEbyJordiElMussol/
https://www.flickr.com/photos/131441744@N03/sets


             
 
 
 

 
 

 

 
www.micevalencia.com josep@jordielmussol.com micesecretaria@jordielmussol.com  
MiCe 2020 voro@jordielmussol.com Pàgina 18 de 18 

 
 

Seguim creixent en cultura, diversió, educació, cinema, qualitat, 
treball i fantasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A voltes els divendres Amelie  va al cinema. M'agrada mirar cap a arrere en la foscor i veure la cara dels espectadors. 
També m'agrada descobrir els detalls que ningú més veu. En canvi odie les velles pel·lícules quan el que condueix mai 

mira a la carretera.” 

Audrey Tautou en Amelie 
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