
L’objectiu del Cicle de Cinema i Drets dels Infants és potenciar 
la reflexió sobre els drets i deures individuals i col·lectius dels 
infants, a partir del treball d’una selecció de pel·lícules. El cicle 
és un programa educatiu engegat l’any 2000 per la Direcció de 
Drets Civils en col·laboració amb l’Institut d’Educació de 
l’Ajuntament de Barcelona. Si en una primera etapa es va 
adreçar només als centres educatius, des de 2009 el projecte es 
va obrir a totes les famílies de la ciutat, i cada any les convida a 
participar en una proposta que combina lleure, diàleg 
i aprenentatge.

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants
2015-2016 

Educar per viure  

// Cicle de Cinema sobre els Drets dels Infants
2015-2016 

Educar per viure

8, 15, 22 i 29 de novembre, 11 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Les activitats són gratuïtes i les places limitades
(fins a omplir l’aforament de la sala)
Obertura de la taquilla: 10.15h
Reserves a: info@cinemadretsinfants.org

Per a més informació us podeu adreçar a:

TELEDUCA. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ
Telf: 93 450 98 26
info@cinemadretsinfants.org
teleduca@teleduca.org

facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants

www.cinemadretsinfants.org
bcn.cat/dretscivils
bcn.cat/educacio

Diumenges 8, 15, 
22 i 29 de novembre, 11 h 

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175
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Cicle adreçat

a les FAMÍLIES

Sessions gratuïtes

@CCDretsInfants
telèfon 010 (24h)

 bcn.cat/
dretscivils



// KERITY, LA CASA 
DELS CONTES
8 i 22 de novembre, 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 4 anys
Dominique Monfery
França, 2009 
Versió catalana

En Natanaël, un nen de gairebé set anys, hereta de la tia
Eléonore una completa i meravellosa biblioteca de contes.
Però en Natanaël encara no sap llegir i l’obsequi no li fa gaire 
il·lusió. Quan ha decidit desfer-se’n perquè no els farà servir, 
un dia es troba envoltat dels personatges dels contes, sorgits 
dels llibres. Li demanen ajuda per no desaparèixer per sempre 
i l’arrosseguen a un seguit d’aventures.

• L’educació ha d’ajudar l’infant a desenvolupar al màxim els 
  seus talents i habilitats.
• L’infant té dret a descansar, a jugar i a practicar activitats 
  artístiques i culturals.

// CAMÍ A L’ESCOLA
15 i 29 de novembre, 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 6 anys
Pascal Plisson
França, 2013
Versió catalana

Aquesta és la impactant experiència de quatre petits grups de 
nens i nenes a diversos països del món –Kenya, el Marroc, 
l’Argentina i l’Índia- que recorren llargues distàncies des de 
casa per poder anar a l’escola. Malgrat que tenen entre sis i 
tretze anys, els infants mostren una gran maduresa i audàcia 
a l’hora d’afrontar les respectives travessies per paisatges 
fantàstics però plens d’inseguretats, imprevistos i perills. 

• L’estat ha de garantir almenys l’educació primària gratuïta 
i obligatòria a tots els infants.


