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MICE Petís é o espazo escolar dentro da Mostra Internacional de Cinema
Etnográfico do Museo do Pobo Galego. Este festival terá lugar do 14 ao 21 de
marzo de 2023.

Nesta edición, na que o festival chega a maioría de idade, a programación
específica para centros educativos é unha escolla de filmes etnográficos
pasados nestas 18 edicións da MICE.  

Os traballos seleccionados poden supor un fío sobre o que reflexionar e
debater a través de diferentes elementos das culturas tradicionais, así como
de xeitos de vida de colectivos diversos.

Unha selección que amosa distintas temáticas que van desde a vixencia de
tradicións na actualidade até reflexións sobre a integración social e a
convivencia. Alén disto, estes documentais tamén mostran diferentes xeitos
de filmar e describir a temática que queren tratar. 

Polos contidos e a duración das pezas, aconsellamos traballar esta proposta
co alumnado de 3º da ESO a Bacharelato.

Que vos ofrecemos?

Sesións VIRTUAIS • A partir do 14 de marzo e até final de curso, esta proposta
irá aos centros escolares facilitando e compartindo os filmes a través dunha
ligazón grazas a cal o profesorado poderá programar a MICE Petís na propia
aula.

Podedes escoller aqueles filmes que mellor se vos adapten por contido ou
temporalización, e organizar os pases como mellor vos cadre na vosa axenda
escolar.

Solicitudes en servizosdeac@museodopobo.gal



FILMES SELECCIONADOS

                 A miña terra. Santiago D. Risco. Galicia, 2020, 27' .
                    Mellor Filme Galego na 16ª edición.

Na familia do director quedaron uns terreos en herdanza, pero ninguén sabe
onde están a maioría deles. Son pequenos e están espallados no medio do
monte. O director e o seu pai emprenden unha busca para atopalos. As liñas
marcadas nos mapas pérdense ao buscar divisións na terra. Desaparecen. O
que atopan en realidade son as cicatrices dunha forma de vida e sociedade nos
seus últimos momentos. 

                  Os corpos. Eloy Dominguez Serén. Galicia, 2020, 11’.
                      Estrea na 16ª edición.

Unha peza que filma, de modo envolvente, os festexos e o ambiente do
Entroido dalgúns lugares de Ourense.

                   Romis Calis. Carla Alonso. Cataluña, 2004,  28’.
                       Filme participante na 1º Edición da MICE.

La chica e Marisol son dúas mulleres que non se coñecen. Do encontro
prolongado de ambas xurdirá un discurso no que elas mesmas analizarán a
situación da muller xitana nos comezos do século XXI.



É necesaria unha aula ou espazo con dispoñibilidade para proxectar o filme.

Podedes facer unha escolla e ver aquel ou aqueles filmes que máis vos interesen,
non é necesario visualizalos todos.

O DEAC enviará ligazóns e contrasinais para poder acceder aos filmes.

Solicitar en servizosdeac@museodopobo.gal

O centro deberá contar cunha conexión estábel a internet e equipo para proxectar.

Actividade gratuíta, disponíbel do 14 de marzo ao 22 de xuño.

                         O último de Arganeo. David Vazquez. León, 2022, 29' .
                             Mellor filme etnográfico 17ª edición.

Edilberto Rodríguez (23 anos) estudaba na Universidade, pero desde pequeno
sempre quixo ser pastor como o seu avó. Deixouno todo para volver a
Pombriego (Benuza, León) e cumprir o seu soño. Todos os anos sube á
montaña co gando. Aínda que é novo, ten a sabedoría popular dunha persoa
vella. É un libro aberto das tradicións da súa terra e recupera tamén o Entroido
perdido de Pombriego. O filme representa o amor polos animais, pola
natureza, polas tradicións, o baile…

REQUERIMENTOS
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