// CHINA BLUE
19 i 20 de novembre, 10 h

CINE EN
FAMÍLIA

2n Cicle d’ESO

Micha X. Peled
EUA, 2005
Versió original amb subtítols en català
Durada: 87 minuts

A més de les sessions dirigides als centres escolars,
el Cicle de Cinema sobre els Drets dels Infants també ofereix
sessions gratuïtes per a totes les famílies.

El documental ens endinsa en una fàbrica de texans a la Xina,
on dues joves, la Jasmine i l'Orchid, intenten sobreviure a les difícils
condicions laborals. Les seves vides es creuen amb les d'altres companyes
i amb la del director de la fàbrica on treballen. El film mostra, humanament,
els problemes complexos d'un món globalitzat i fa una apel·lació directa
als consumidors occidentals.

// 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
Pel·lícula recomanada a partir de 4 anys

• El dret dels infants a no treballar, i menys a ser explotats

// QUIERO SER
COMO BECKHAM

1r Cicle d’ESO

15 i 18 de novembre, 10 h
Gurinder Chadha
GB, EUA, Alemanya, 2002
Versió castellana
Durada: 112 minuts

La història d'una noia índia a Anglaterra, que desafia els prejudicis
de la seva família i les tradicions de la seva cultura en voler ser futbolista,
així com de les seves relacions amb una amiga anglesa del mateix equip
i amb el seu entrenador.

• El dret a l’autoafirmació de les dones, per sobre de les tradicions
culturals que en limiten el desenvolupament com a persones

CINEMA
EN FAMÍLIA

• 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
Pel·lícula recomanada a partir dels 6 anys
• El dret a expressar els afectes i les pròpies
opinions i a ser escoltat pels adults

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants

2013-2014

La mirada dels infants:
una mirada diferent
Del 5 al 20 de novembre, 10 h
Cinemes Alexandra
Rambla de Catalunya, 90

tats:
Consulteu les nove

bcn.cat/dretscivils

Cicle inicial
// HISTÒRIA D’UNA
GAVINA (I DEL GAT
QUE LI VA ENSENYAR A VOLAR)

// AKEELAH
CONTRA TODOS

7 i 8 de novembre, 10 h

Doug Atchison
EUA, 2008
Versió castellana
Durada: 108 minuts

13 i 14 de novembre, 10 h

Enzo D’Alò
Itàlia, 1999
Versió catalana
Durada: 76 minuts

Història de l’Akeelah Anderson, una jove de color d’11 anys que viu en un
entorn difícil del sud de Los Angeles, i que té una capacitat extraordinària
per a la memorització de paraules. Malgrat l'oposició de la seva mare,
la nena competirà en diversos campionats de lletrejar, cosa que li suposarà
un procés de maduració important i la convertirà en l’heroïna de la seva
desestructurada comunitat.

Abans de morir per haver caigut en un vessament de petroli, 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.

// CHERRY, MARGARITA
i ALTRES CONTES
5 i 6 de novembre, 10 h

Educació Infantil

Curtmetratges
Alex Cervantes, Daniel León, Hyebin Lee
Espanya i Regne Unit, 2009, 2010, 2012
Durada: 60 minuts

Una nena valenta que fa un llarg viatge a la recerca d’un estel;
una nena que fa anys però ningú se’n recorda i una altra a qui la cigonya
li va escapçar una orella… Històries per començar a fer camí a la vida.

• El dret al reconeixement de la individualitat i la diferència

Cicle superior

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants

2013-2014

La mirada dels infants:
una mirada diferent
Del 5 al 20 de novembre, 10 h
Cinemes Alexandra
Rambla de Catalunya, 90

• El dret al desenvolupament de les pròpies capacitats

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

// LA PRINCESITA
11 i 12 de novembre, 10 h

Cicle mitjà

Alfonso Cuarón
EUA, 1995
Versió castellana
Durada: 91 minuts

La Sara comparteix una vida de somni a l'exòtica Índia amb el seu afectuós
pare, però la guerra els separa. El seu pare és reclamat per l'exèrcit i la Sara
és enviada a un internat a Nova York, dirigit per l'estricta Sra. Minchin.
Però tot canvia quan es dóna per mort el pare i la Sara ha de fer
de serventa per poder seguir a l'internat.
• El dret a expressar les pròpies opinions i desenvolupar la personalitat,
així com a no ser sotmesa a l’esclavatge ni al treball obligatori

Les reserves es gestionaran,
a través del web del Programa
d’Activitats Escolars (PAE):
www.bcn.cat/educacio/pae
Dates d’incripció del 2 de setembre al 18 d’octubre.
Inscripció màxima 275 alumnes.

