CINEMA EN FAMÍLIA

// LOS COLORES DE LA MONTAÑA
20 i 21 de novembre, 9.30 i 10 h

A banda de les sessions adreçades als centres educatius,
el Cicle de Cinema i Drets dels Infants també ofereix sessions
gratuïtes per a totes les famílies.

3r i 4 t d’ESO

Llargmetratge
Carlos César Arbeláez
Colòmbia i Panamà, 2010
88 minuts · Versió original

// EL MEU VEÍ TOTORO

En un petit poble de la selva colombiana, un grup de nens veu estroncada
la il·lusió de jugar a futbol quan la pilota els cau en un camp minat,
al costat del terreny de joc. Mentre seguim les peripècies de la colla
per recuperar-la, el film mostra la realitat hostil que viuen els habitants
de La Pradera, assetjats constantment per les dues faccions en guerra
en aquest país llatinoamericà.

Hayao Miyazaki
Japó, 1988
86 minuts · Versió en català
Sessió recomanada a partir de 5 anys

Diumenges 5 i 19 de novembre, 11 h

• El dret de tots els infants a gaudir del joc
i del lleure.
• El dret dels infants a viure les seves il•lusions
i a desenvolupar-les en el seu temps de lleure.

• El dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.

// UN PONT CAP A TERABITHIA
16, 17 i 20 de novembre, 9.30 i 10 h

1r i 2n

d’ESO

Llargmetratge
Gábor Csupó
EUA, 2007
95 minuts · Versió en català

La pel·lícula mostra com es forja una estreta amistat entre dos adolescents,
en Jess i la Leslie, al voltant del joc. Un dia s’endinsen al bosc del costat de
casa i hi descobreixen un pas a un món màgic. Allà creen el regne de
Terabithia, on poden desplegar la seva imaginació i viure aventures que els
ajuden a fer front a les hostilitats dels companys i les companyes de l’escola.
• El dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.
• El dret dels infants a viure les seves il·lusions i a desenvolupar-les
en el seu temps de lleure.

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants

2017-2018

CINEMA
EN FAMÍLIA

// EL ZOO D’EN PITUS
Diumenges 12 i 26 de novembre, 11 h
Mireia Ros
Catalunya, 2000
90 minuts · Versió original
Pel·lícula recomanada a partir de 8 anys
Amb la col·laboració de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA
• El dret dels infants al lleure, al joc i a la
participació en activitats culturals i artístiques.
• El dret dels infants a viure les seves
il•lusions i a desenvolupar-les en el seu temps
de lleure.

Créixer jugant
Del 6 al 21
de novembre, 10 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175
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// WINKY I EL CAVALL MÀGIC

// UN CUENTO DE HADAS

8, 9 i 15 de novembre, 10 h

14, 15 i 17 de novembre, 10 h

Cicle inicial

Llargmetratge
Charles Sturridge · Regne Unit, 1997
98 minuts · Versió en castellà

Llargmetratge
Mischa Kamp · Holanda i Bèlgica, 2007
90 minuts · Versió en català

Narra la història de dues cosines que, l’estiu de 1917, van fotografiar unes
fades amb les quals jugaven al bosc proper a casa seva. S’endinsa en la
relació entre les dues nenes en el pas de la infantesa a la pubertat,
en la construcció de joguines aprofitant elements de la natura i en el joc
com a evasió d’un context de pobresa i guerra.

La Winky és una nena de 8 anys que sempre que pot visita el cavall del
Pare Noel a la granja del seu oncle i la seva tia. Li agrada molt cuidar-lo
i jugar-hi. Somia amb muntar-hi però li diuen que és massa petita.
Un dia que ho fa d’amagat, el cavall se li escapa. El Pare Noel és a punt
de venir, i ara no tindrà cavall.

// AVIONES DE PAPEL

6 i 7 de novembre, 10 h

10, 13 i 16 de novembre, 10 h

Amb les històries de l’Anna i d’en Ludovic, els nens i les nenes identificaran
de quina manera el joc i el lleure els acompanya a créixer en un ambient
sa i feliç. Copsaran la importància de jugar per relacionar-se amb altres
infants, la família i l’entorn.

• El dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.

Créixer jugant
Del 6 al 21 de novembre, 10 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

// JUGUEM COM LA PETITA
ANNA I EN LUDOVIC
Curtmetratges animats
Alicja Björk Jaworski, Lasse Perssoni
i Per Åhlin / Co Hoedeman · Suècia, 2012 i Canadà, 1998-2002
57 minuts · Versions en català

2017-2018

• El dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure.
• El dret dels infants a viure les seves il•lusions i a desenvolupar-les
en el seu temps de lleure.

• El dret dels infants a viure les seves il•lusions i a desenvolupar-les
en el seu temps de lleure.

Educació infantil

Cicle superior

// Cicle de Cinemai Drets dels Infants

Cicle mitjà

Llargmetratge
Robert Connolly · Austràlia, 2014
96 minuts · Versió en castellà

En Dylan, un nen d’11 anys, té l’oportunitat de participar en el campionat
mundial d’avions de paper. A pocs mesos de la mort de la seva mare,
el seu pare és incapaç de donar-li suport. L’ajut incondicional dels seus
companys i la forta amistat que trava amb la campiona del Japó l’ajuden
a fer front al gran repte.
• El dret dels infants al lleure, al joc i a la participació en activitats
culturals i artístiques.

Les reserves es gestionaran
a través del web del Programa
d’Activitats Escolars (PAE):
barcelona.cat/educacio/pae
Dates d’incripció: de l’1 de setembre al 20 d’octubre.
Inscripció màxima: 275 - 200 alumnes
per sessió (segons l'aforament)
Més informació a:
www.cinemadretsinfants.cat
info@cinemadretsinfants.org
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants

