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Campeonas
Educació contra l’Holocaust
La semilla del cuidado
Soy Alex (curt guanyador del Festival La Ploma)

Sinopsis:
Este corto documental trata sobre aspectos fundamentales
del deporte femenino en el momento actual, donde
deportistas mujeres han alcanzado unos triunfos superiores
a sus compañeros en grandes competiciones, pero que no se
ven reflejados en sus recompensas, ni expectativas de
futuro.
Sinopsi:
Aquest curt documenta tracta aspectes fonamentals del
esport femení al momen actual, on esportistes dones han assolit triomfs superiors als seus
companys en grans competicions, que no es veuen reflectits en les seues recompenses ni
expectatives de futur
Campeonas sin límites Women champions: pushing the limits
Director / Director: Paqui Méndez (Sagunto, Valencia, 1957)

Titol: Educació contra
l’Holocaust
Any: 2019
País: Espanya
VSO: Valencià
Durada: 5’
Categoria: Reportatge
Direcció: Sergi Moyano
Producció: Sergi Moyano
Guió: Sergi Moyano
Temàtica: Educació
Sinopsi:
Un viatge a Auschwitz, una activitat de l'IES Guadassuar que van realitzar els
alumnes de batxillerat dins d'un projecte multidisciplinari sobre Memòria i Drets
Humans que desenvolupa aquest centre de la Ribera. En l'audiovisual, estudiants
de batxillerat conten la seua experiència en la visita als camps d'extermini nazis i
reflexionen al voltant del que va suposar l'Holocaust i la importància de mantenir
viva la memòria democràtica. A més, s’inclouen les reflexions del professor
d'Història del centre i un dels promotors del projecte, Rafa Oriola, i de la
historiadora i membre l'Amical de Mauthausen, Rosa Torán.

Titol: La semilla del cuidado
Any: 2019
País: Espanya
VSO: Valencià- Castellà
Durada: 20’
Categoria: Documental
Direcció, Producció i guió: Xavier Guinot i
Alumnes de Atenció a la dependència Ies
Jordi de Sant Jordi
Temàtica: Educació
Sinopsi:
Les necessitats de la nostra societat són
creixents i la professió del cuidador és cada
vegada més important. Aquesta reflexió busca
a través de l'origen, les estudiants d'atenció a
les persones en situació de dependència, i el
present, professionals del sector, sobre les motivacions i problemes que hi ha
darrere de les cures de les persones més necessitades.

