// Cicle de Cinema sobre els Drets dels Infants

2013-2014

La mirada dels infants:
una mirada diferent
10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre, 11 h
Cinemes Alexandra
Rambla de Catalunya, 90

Telèfon 010. Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

El Cicle de Cinema i Drets dels Infants és un programa educatiu
engegat l’any 2000 per la Regidoria de Dona i Drets Civils
i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, adreçat
als centres escolars. L’objectiu del cicle és potenciar, a partir
del treball entorn a diferents pel·lícules, la reflexió al voltant
dels drets i deures individuals i col·lectius dels infants.
Per quart any aquest projecte també s’obre a totes les famílies
i les convida a participar en aquesta proposta, que vol combinar
lleure, diàleg i aprenentatge.

Les activitats són gratuïtes i les places limitades
(fins omplir l’aforament de la sala).
Obertura taquilla: 10.15h
Per a més informació us podeu adreçar a:
TELEDUCA. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ
Telf: 93 450 98 26
teleduca@teleduca.org
www.bcn.cat/dretscivils
www.bcn.cat/educacio
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// HISTÒRIA D’UNA GAVINA
(I DEL GAT QUE LI VA ENSENYAR
A VOLAR)
10 i 24 de novembre, 11 h
Enzo D’Alò
Itàlia, 1999
Versió catalana
Durada: 76 minuts
Abans de morir per haver caigut en un vessament de petroli al mar,
la Kengah, una gavina que està a punt de tenir un fill, demana
al gat Zorbàs tres favors: covar l’ou, no menjar-se’l i ensenyar
el pollet a volar. Una història d’amor, d’enteniment i fraternitat
més enllà de les diferències.
Adaptació del relat homònim de Luis Sepúlveda.

• El dret a la protecció i el deure a la cura compartida de l’infant.

// ELS CROODS:
UNA AVENTURA PREHISTÒRICA
17 de novembre i 1 de desembre, 11 h
Kirk DeMicco i Chris Sanders
EUA, 2013
Versió catalana
Durada: 98 minuts
Un terratrèmol força el cavernícola Grug Crood a deixar l'únic món
que coneix. Amb la seva família a sobre, s'aventura en el món volàtil
a la recerca d'una nova llar. La situació es complica quan
la seva filla gran, la Eep, s'enamora d'un nòmada anomenat
Guy que troben en el seu perillós viatge, i que la farà emfrontar-se
amb la dependència del seu pare de les tradicions del passat.

• El dret a expressar els afectes i les pròpies opinions
i a ser escoltat pels adults.

