
 El mundo de 
Beatrix Potter 

(1997) 
Dirigida per Victor 

Fleming 
Per als més pe-

tits 
En castellà, anglès, 

català i basc. 

 

 Una noche en 
la ópera 
 (1935) 

Dirigida per  
Sam Wood 
+8 anys 

En castellà, anglès i 
alemany 

Sèrie basada en els contes d’animals humanit-
zats de Beatrix Potter amb imatges de gran 
realisme dibuixats per la mateixa autora. 

Magnífica comèdia en la que els Germans Marx 
ens fan gaudir amb inoblidables escenes, gags i 
acudits mentre intenten salvar el teatre de l’òpera. 
Considerada per la crítica com la millor pel�lícula 
dels Germans Marx. 

Peter Pan 
(2003) 

Dirigida per  
P.J. Hogan 
+6 anys 

En castellà i anglès 

  
 
 

També trobareu els 
llibres a la Sala  

Infantil 

 

.  

 Star Wars: La 
guerra de las 
Galaxias 

(1977-2006) 
+8 anys 

 

 

 El jovencito 
Frankenstein 

(1974) 
Dirigida per  
Mel Brooks 
+9 anys 

En castellà, anglès i 
alemany 

 

Els amants de la ciencia ficció no us podeu 
perdre aquesta gran pel�lícula d’aventures inter-
galàctiques.  George Lucas va produir entre els 
anys 70 i 80 els primers tres capítols d’aquesta 
sèrie considerats per la crítica com els millors 
de la saga. 

Paròdia molt còmica del director Mel Brooks en 
homenatge al llibre i les pel�lícules de Frankens-
tein. 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30 

43001 Tarragona 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Descobreix alguns dels 

WEB 
http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

Meravellosa producció del director P.J. Hogan basada en el llibre de J.M. Barrie que us farà riure, 
emocionar-vos i disfrutar. 

per a tota la 
família 

Clàssics imprescindibles  
 del cinema, 1  

També trobareu els llibres  
a la Sala Infantil 

També trobareu els llibres  
a la Sala Infantil 
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El Jardín  
secreto (1989) 

Dirigida per  
Agnieszka  
Holland 

+8 anys 
En castellà, anglès i 
alemany, txec i hon-

garès 

 

 

 

 
 
 

També trobareu el 
llibre a la Sala  

Infantil 

 

  

 

 
 

 

La historia de 
camello que llora 

(2003) 
Dirigida per  

Byambaauren  
Davaa 

+8 anys 
 

 

 
Indiana Jones en 
busca del arca 
perdida (1981) 

Dirigida per  
Steven Spielberg 

+10 anys 
En català, castellà, 

anglès i italià 

Preciosa i emotiva història protagonitzada per una 
família de pastors i una camella albina que des-
prés d’un part difícil rebutja al seu fill acabat de 
néixer. Per a solucionar el problema recorreran a 
un antic ritual. 

Any 1936.  Indiana Jones  és un professor univer-
sitari d'arqueologia i un aventurer a la recerca de 
valuoses relíquies històriques.  

 
Kirikú y la  

bruja  (2001) 
Dirigida per  

Michel Ocelot 
+5 anys 

En castellà i francès 

   

  

Azur & Asmar 
 (2006)  

Dirigida per Michel 
Ocelot 
+6 anys 

En castellà, francès, 
català i basc 

 El gran  
dictador  
(1940) 

Dirigida per  
Charles Chaplin 

+10 anys 
En castellà, anglès i 

alemany 

 

L’Azur i l’Asmar, són dos nens que es van criar 
com si fossin germans fins que la vida els va 
separar. Ara, un cop s’han fet grans, s’han 
convertit en rivals que viuran aventures plenes 
de màgia i èpica en un Magrib medieval.  

Una obra mestra del genial Chaplin per riure i 
plorar a la mateixa hora. Una pel�lícula de 
denuncia del nazisme i molt útil per explicar la 
història d’Europa als més joves. 

 

 

El Mago de Oz  
 (2001) 

Dirigida per Victor 
Fleming 
+6 anys 

En castellà, anglès i 
alemany 

 
 
 
 

 . 

 . 
 

Us oferim una primera guia de pel·lícules que han esdevingut ja clàssics de la història del 

cinema i d’altres que de ben segur ho seran d’aquí un temps.  

Des dels clàssics de tots els temps com en Charlot, els Germans Marx fins a Indiana Jones o 

més recentment les pel·lícules del director francès  Michel Ocelot. 
 

Animem a les famílies a descobrir d’entre el fons audiovisual aquelles pel·lícules que culti-

ven la sensibilitat, provoquen la reflexió i ens fan somiar. 

Una nena anglesa viu a l’Índia i en quedar-se orfe va  a viure a Anglaterra a casa del seu oncle, allí 
descobrirà un jardí màgic i la seva vida canviarà. Pel�lícula molt ben rodada i amb moments de 
gran bellesa. Basada en la novel�la de Francesc Hodgson Burnett.    

La Dorothy, una nena que viu a Kansas, és 
arrosegada per un tornado fins el meravellós 
“país d’Oz” Pel�lícula músical  convertida en 
tot un clàssic basada en el llibre de L.Frank 
Baum. 

Primera pel�lícula de sèrie Kirikú, un nen 
que malgrat la seva estatura s’enfronta a 
l’enemiga de la tribu, una bruixa molt 
dolenta. Kirikú és un personatge proce-
dent dels contes senagalesos.  
 
També podeu demanar els llibres a la 

Sala Infantil 

També trobareu els llibres a la Sala  
Infantil 


