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al regne d’Escampetaal regne d’Escampetaal regne d’Escampetaal regne d’Escampeta

de Pierre
(recomanada 

Film produït pel prestigiós estudi d’animació francès
Les estacions al regne d’Escampeta

pre-adolescència complicada, el rondallaire Bonifaci, la princesa Mèlia Pa de Pessic, 
l’elefant Anníbal i en Punxó, el rondinaire viuen aventures 

El contacte amb la natura , el pas de les 
relacions familiars  i la superació d’estereotips

tractats amb humor i tendresa. 

  

“Un univers poètic però 

“La narrativa segueix el tradicional art d’ex
els arguments , en canvi,
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L’estiu i la tardorL’estiu i la tardorL’estiu i la tardorL’estiu i la tardor
al regne d’Escampetaal regne d’Escampetaal regne d’Escampetaal regne d’Escampeta

 

Pierre -Luc Granjon i Pascal Le Nôtre
recomanada per a nens i nenes a partir de 4 anys)

 
Film produït pel prestigiós estudi d’animació francès Folimage

Les estacions al regne d’Escampeta on retrobarem en Lleó, l’osset 
adolescència complicada, el rondallaire Bonifaci, la princesa Mèlia Pa de Pessic, 

l’elefant Anníbal i en Punxó, el rondinaire viuen aventures de tota mena
 

, el pas de les estacions , l’amistat , l’adopció
superació d’estereotips  són temes que apareixen

tractats amb humor i tendresa.  
 

 
                       
                  
 
 

 
“Un univers poètic però trapella”  

 
“La narrativa segueix el tradicional art d’ex plicar contes dels rondallaires;

, en canvi,  plantegen situacions contemporànies”

robareu més informació (dossier de pr emsa, tràiler i altres)  

2015 

L’estiu i la tardorL’estiu i la tardorL’estiu i la tardorL’estiu i la tardor        
al regne d’Escampetaal regne d’Escampetaal regne d’Escampetaal regne d’Escampeta 

Luc Granjon i Pascal Le Nôtre   
per a nens i nenes a partir de 4 anys) 

Folimage  i segona part de  
osset adoptat que viu una 

adolescència complicada, el rondallaire Bonifaci, la princesa Mèlia Pa de Pessic, 
de tota mena. 

adopció , les noves 
que apareixen en el film 

plicar contes dels rondallaires;  
plantegen situacions contemporànies”  

 clicant aquí.   


