
 // EL NEN  
DE LA BICICLETA
17 i 18 de novembre, 10 h

Luc i Jean-Pierre Dardenne
Drama social

Bèlgica, 2011
Versió catalana
Durada: 87 minuts 

Un nen d’onze anys descobreix que, contra el que li va prometre en deixar-lo 
en una llar d’acollida, el seu pare l’ha abandonat. Una dona jove a qui coneix 
fortuïtament s’avé a fer-se càrrec d’ell els caps de setmana; però el procés 
d’adaptació no serà fàcil per a cap dels dos.

• El dret de l’infant a no ser abandonat pels seus progenitors i a trobar
un lloc d’acollida que li aporti amor, seguretat i estabilitat per
desenvolupar-se

// VETE Y VIVE
19 i 20 de novembre, 10 h

Radu Mihaileanu
Drama geopolític

França, 2005
Versió castellana
Durada: 148 minuts

Una mare en un camp de refugiats aprofita un acord amb l’estat d’Israel 
per enviar el seu fill de 4 anys a la recerca d’una vida millor, fent-lo passar 
per jueu etíop. El nen creixerà en el si d’una família progressista de Tel-Aviv, 
però el benestar material i afectiu no evitarà el profund enyorament 
de la seva mare.

• El dret de l’infant a no ser separat dels seus progenitors, ni a ser 
discriminat per motius de raça, religió ni cultura. 

• Dret a la reunió familiar en altres països

1r Cicle d’ESO

2n Cicle d’ESO

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants
2014-2015 
El dret a créixer  
en família
Del 5 al 20 de novembre, 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

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

// EL PERRO MONGOL 
16 i 30 de novembre, 11 h

CINE EN 
FAMÍLIA

CINEMA 
EN FAMÍLIA

Consulteu les novetats:

bcn.cat/dretscivils

cinemadretsinfants.org

// L’ÓS
9 i 23 de novembre, 11 h
Jean-Jacques Annaud
França, 1988
Versió catalana
Pel·lícula recomanada a partir de 4 anys

Byambasuren Davaa 

• El dret a la vida i a la protecció de l’infant orfe

Alemanya, 2005 
Versió castellana
Pel·lícula recomanada a partir de 7 anys

• El dret de l’infant a ser estimat i respectat 
en la família, peça fonamental del seu 
desenvolupament com a persona



// EL VIATGE 
DE L’EMPERADOR
11 i 12 de novembre, 10 h

Luc Jacquet
Documental

França, 2005
Versió catalana
Durada: 85 minuts
 
La impressionant experiència de milers de pingüins que cada tardor
es desplacen a un indret aïllat de l’Antàrtida per concebre i pondre 
un ou que, amb la cura esforçadíssima de pare i mare, incubaran 
durant el dur hivern en situació límit. A la primavera, el trio familiar 
tornarà a l’oceà per continuar el gran cicle de la vida. 

• El dret de l’infant a ser protegit des de l’estadi previ al seu naixement.
• El dret de la mare al suport del pare i de la comunitat

 // EN BERT, LA CHERRY,
EN CAILLOU i ALTRES CONTES
5 i 6 de novembre, 10 h
Curtmetratges animats   
Diversos autors
EUA, GB, Canadà, Hong Kong, 1998, 2002, 2012, 2014
Durada: 30 minuts 

Les històries d’en Bert, en Caillou, la Cherry, entre d’altres, inicien la reflexió 
d’aquest curs sobre el dret de l’infant a ser respectat en la pròpia 
individualitat dintre de qualsevol tipus d’entorn familiar. Els contes faran 
pensar els nens i les nenes en la necessitat de ser estimats, sigui quina sigui
la configuració familiar en què creixin.

• El dret a ser estimat i protegit en el si familiar

// STUART LITTLE 
7 i 10 de novembre, 10 h
Ficció real amb animació 3D

EUA, 1999
Rob Minkoff

Versió catalana
Durada: 92 minuts

El senyor i la senyora Little, de Nova York, decideixen adoptar el ratolí 
Stuart com a segon fill, cosa que no fa gaire content el gat de la casa, 
que mirarà de treure’s el nou membre familiar del davant.

• El dret de l’infant a ser acollit en un nou entorn familiar on rebi 
tot l’amor i protecció, tot i la seva singularitat

Cicle superior

Les reserves es gestionaran,
a través del web del Programa
d’Activitats Escolars (PAE):
bcn.cat/educacio/pae

Dates d’incripció: de l’1 de setembre al 17 d’octubre.
Inscripció màxima: 275 alumnes.

Més informació a:
cinemadretsinfants.org

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants
2014-2015 
El dret a créixer 
en família
Del 5 al 20 de novembre, 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Educació Infantil

Cicle inicial // GENERACIÓN  
ROBADA
13 i 14 de novembre, 10 h

Phillip Noyce
Drama social

Austràlia, 2002
Versió castellana
Durada: 94 minuts

Adaptació de la història real de tres nenes mestisses d’Austràlia 
que s’escapen del campament on les havia reclòs, a principis del segle XX, 
la política d’esclavatge que els anglesos aplicaven als fills dels seus súbdits
amb aborígens.

• El dret de l’infant a no ser separat dels seus progenitors sense el seu 
consentiment, a no ser discriminat en funció de l’origen racial o cultural,
ni a ser forçat a treballar

 bcn.cat/
dretscivils


