
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 al voltant d’una selecció de
pel·lícules. Aquest cicle és un programa educatiu engegat l’any 
2000 que promou el Departament de Promoció de la Infància 
de l’Àrea de Drets Socials en col·laboració amb l'Institut 
Municipal d'Educació 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. Cada any 
les convida a participar en una proposta que combina lleure, 
diàleg i aprenentatge.

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants
2016-2017 

Barcelona, 
ciutat acollidora

// Cicle de Cinema sobre els Drets dels Infants
2016-2017 

Barcelona, ciutat acollidora

6, 13, 20 i 27 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: 10.15 h
Reserves a: info@cinemadretsinfants.org
 www.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
barcelona.cat/infancia
Telèfon 010 (24h)

Diumenges 6, 13, 20 i 27 de novembre, 11 h 

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175
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Cicle adreçat

a les FAMÍLIES

Sessions gratuïtes



// RELATS D’INFANTS EN 
SITUACIÓ DE REFUGI
6 i 20 de novembre, 11 h
Sessió recomanada a partir de 9 anys

Diverses autories · Regne Unit, Austràlia, 
Espanya i Síria · Entre 2012 i 2015
Amb una persona refugiada com a convidada

Diferents relats basats en històries reals ens introdueixen en el  
drama dels infants refugiats. La Fatma, de 12 anys, escriu a la 
filla petita del president Obama per explicar-li com viuen en 
una wilaya sahrauí al desert d’Algèria. En Navid i la Julianne 
relaten la fugida des de l'Iran i Zimbàbue fins a Londres. 
La història de l’Alí fa reflexionar sobre les pèrdues de la infància 
en un camp de persones refugiades.

• El dret dels infants desplaçats a ser acollits en altres països, 
 on els estats receptors els garanteixin desenvolupar 
 la seva vida amb normalitat.
• Si no és possible, el dret de l’infant a ser acollit en un camp 
 de persones refugiades temporal, on se li garanteixin les 
 necessitats bàsiques de subsistència.

// LA ISLA DE GIOVANNI
13 i 27 de novembre, 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 7 anys

Mizuho Nishikubo
Japó, 2014 · Versió castellana

Acabada la Segona Guerra Mundial, una petita illa japonesa és 
ocupada per l’exèrcit soviètic. Dos germans d'11 i 8 anys veuen 
com el seu pare organitza la resistència mentre es fan amics 
d’una nena russa. El pare és detingut i enviat a un camp de 
presoners. Després tots els habitants de l’illa són deportats a 
un camp de refugiats. Els dos germans s’escapen per anar a 
veure el seu pare. 

• Dret de les persones i els pobles a no ser desplaçats ni 
 expulsats del seu lloc d’origen o residència.
• Els estats han de facilitar que els infants refugiats puguin 
 reunir-se amb el seu pare i/o la seva mare.


