
                       

                  
 

 
Pantalla Jove, el millor cinema curt amb els joves 

 
Pantalla Jove és l'activitat més didàctica de la programació, on presentem 
el festival i compartim amb els estudiants valencians alguns dels millors 
curts de la secció oficial. Així, gaudim el cinema en comú i debatem sobre 
les històries i els seus joves protagonistes, que és una altra forma de 
descobrir el seu reflex en pantalla.  
 
Col·laboren en Pantalla Jove l'Institut Valencià de la Joventut i el Centre 
Cultural La Nau de la Universitat de València, on es realitzen les sessions 
matinals entre el 27 i el 30 de maig. La inscripció és gratuïta per als 
centres, que han de realitzar-la per mail a participa@cinemajove.com. I baix 
estan les fitxes dels quatre curts del programa. 
 
 
Informació Pantalla Jove 
 
Adreçat a joves, estudiants d’audiovisuals i d’instituts valencians (incloent-hi 
ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, escoles de cinema i associacions). 
 
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia 
Durada sessió aproximada: 100 minuts, amb presentació i col·loqui.  
 
Lloc: La Nau. Aula Magna, c/ Universitat 2, 46003 València 
Dies (per a triar-ne un):  
Dilluns 27, dimarts 28, dimecres 29 i dijous 30 de maig 
Hora d’inici de la sessió: 10.00 i 12.00 

 
*Curts en versió original amb subtítols disponibles en valencià/castellà. 
 

 
Informació i inscripcions: pantallajove@cinemajove.com  
Contacte: Álvaro Yebra / Tel. 699038893 
 
Organitza:    Festival Internacional de Cinema de València Cinema Jove - 
           Institut Valencià de Cultura 
 
Col·laboren: Institut Valencià de la Joventut 
           Centre Cultural La Nau de la Universitat de València 

 
 

  
 
  



                       

                  
 

 Pantalla Jove, el mejor cine corto con los jóvenes  
Pantalla Jove es la actividad más didáctica de la programación, donde 
presentamos el festival y compartimos con los estudiantes valencianos algunos 
de los mejores cortos de la sección oficial. Así, disfrutamos el cine en común y 
debatimos sobre las historias y sus jóvenes protagonistas, que es otra forma 
de descubrir su reflejo en pantalla.  

Colaboran en Pantalla Jove el Institut Valencià de la Joventut y el Centre 
Cultural La Nau de la Universitat de València, donde se realizan las sesiones 
matinales entre el 27 y el 30 de mayo. La inscripción es gratuita para los 
centros, que deben realizarla por mail a participa@cinemajove.com. Y abajo 
están las fichas de los cuatro cortos del programa. 

 

Información Pantalla Jove 
 
Dirigido a jóvenes, estudiantes de audiovisuales y de institutos valencianos 
(incluyendo ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, escuelas de cine y 
asociaciones). 
 
Entrada gratuita con inscripción previa 
Duración de sesión aproximada: 100 minutos, con presentación y coloquio. 
 
Lugar: La Nau. Aula Magna, c/ Universitat 2, 46003 València 
Días (para elegir uno): 
Lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de mayo 
Hora de inicio de la sesión: 10.00 y 12.00 
 
Cortos en versión original con subtítulos disponibles en valenciano/castellano. 
 
Información e inscripciones: participa@cinemajove.com   
Contacto: Álvaro Yebra / Tel. 699038893 
 
Organiza: Festival Internacional de Cine de Valencia Cine Joven - 
                 Institut Valencià de Cultura 

Colaboran: Institut Valencià de la Joventut 
                   Centre Cultural La Nau de la Universitat de València 

 

 

 

 



                       

                  
 

 

 

Double D (Fey Lehiane, Holanda, 20’, 2018) 

Durant un campament d'esgrima, Puck, de tretze anys d'edat, lluita per sentir-se 
connectada al seu cos que canvia ràpidament. 

Durante un campamento de esgrima, Puck, de trece años de edad, lucha por 
sentirse conectada a su cuerpo que cambia rápidamente. 

 

 

La fuerzas (Paola Buontempo, Argentina, 18’, 2018) 

La formació d’un grup de futurs jockeys. Seguint una lògica escolar, amb mètodes 
i avaluacions, la matèria a modelar és el cos. 

La formación de un grupo de futuros jockeys. Bajo una lógica escolar, con 
métodos y evaluaciones, la materia a modelar es el cuerpo.  

 



                       

                  
 

 

 

Fuck You (Anette Sidor, Suecia, 15’, 2018) 

Alice està amb Johannes, però no té espai per ser ella mateixa. En una nit amb 
amics, furta un consolador amb corretja. 

Alice está con Johannes, pero no tiene espacio para ser ella misma. En una 
noche con amigos, roba un consolador con correa. 

 

 

Cocodrilo (Jorge Yúdice, España, 5’, 2019) 

Com cada vesprada, Alícia veu el seu canal de Youtube preferit. El youtuber fa un 
directe i els fans li pregunten. Ella ha de dir-li una cosa important. 

Como cada tarde, Alicia ve su canal de Youtube preferido. El youtuber hace un 
directo y los fans le preguntan. Ella tiene algo importante que decirle. 

 


