// L’ONADA
19 i 20 de novembre, 10 h

CINE EN
FAMÍLIA

2n Cicle d’ESO

Drama polític
Dennis Gansel · Alemanya, 2008
Versió catalana · Durada: 110 minuts

A banda de les sessions adreçades als centres educatius,
el Cicle de Cinema i Drets dels Infants també ofereix
sessions gratuïtes per a totes les famílies.

Durant la setmana de projectes d’un institut alemany, un professor de
tendències anarquistes s’ha d’encarregar del curs d’autarquia. Inicia un
experiment amb l’alumnat inscrit: viure el funcionament d’un règim
totalitari. Busca que els nois i les noies entenguin els mecanismes del
gregarisme, de pensar i actuar en grup. De tant èxit que obté, aquesta
experiència se li escapa de les mans.

// KERITY, LA CASA
DELS CONTES

• El dret de l’infant a rebre una educació que fomenti la solidaritat,
l’amistat i la justícia entre tothom.
• L’educació ha de promoure una cultura de la pau, de tolerància envers
els altres i de respecte pel medi ambient.

// MÁS ALLÁ DE LA PIZARRA
17 i 18 de novembre, 10 h
Drama social
Jeff Bleckner · EUA, 2011
Versió castellana · Durada: 95 minuts

1r Cicle d’ESO

Al centre social per a famílies sense sostre d’un suburbi nord-americà,
arriba un dia una mestra primerenca que lluita per oferir als infants una
educació digna i de qualitat. La Stacey Bess ho fa buscant aliances tant amb
l’administració com amb les famílies. La seva determinació fa possible que
els pares, les mares i els infants descobreixin el valor de la solidaritat,
l’educació, el coneixement i l’esforç.
• L’estat ha de garantir almenys l’educació primària gratuïta i
obligatòria a tots els infants.
• El dret de tot infant a gaudir d’una educació formal, sigui quina sigui
la seva situació familiar i socioeconòmica.

Diumenges 8 i 22 de novembre, 11 h

CINEMA
EN FAMÍLIA

Dominique Monfery
França, 2009
Versió catalana
Pel·lícula recomanada a partir de 4 anys
• L’educació ha d’ajudar l’infant a desenvolupar
al màxim els seus talents i habilitats.

// CAMÍ A L’ESCOLA
Diumenges 15 i 29 de novembre, 11 h
Pascal Plisson
França, 2013
Versió catalana
Pel·lícula recomanada a partir de 6 anys
• L’estat ha de garantir almenys l’educació
primària gratuïta i obligatòria a tots
els infants.

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants

2015-2016

Educar per viure
Del 5 al 20 de novembre, 10 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

ts:

Consulteu les noveta

bcn.cat/dretscivils org
cinemadretsinfants.

// KERITY, LA CASA DELS CONTES

// EL COLOR DEL PARAÍSO

9 i 10 de novembre, 10 h

13 i 16 de novembre, 10 h

Cicle inicial

Drama
Majid Majidi · Iran, 1999
Versió castellana · Durada: 88 minuts

Curtmetratges animats
Diversos autors
Canadà, Eslovàquia, EUA i Suècia
Sis curts sense diàlegs i un en versió castellana
Durada: 50 minuts

Educació Infantil

Del 5 al 20 de novembre, 10 h

• El dret dels infants amb diversitat funcional a rebre una educació i unes
atencions especials.
- El dret de l’infant amb diversitat funcional a la comprensió i l’afecte per
part de la seva família.
- El dret de l’infant amb necessitats educatives especials a gaudir d’una
vida plena i respectable, amb dignitat, valent-se per si mateix i
participant activament a la comunitat.

• 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.

5 i 6 de novembre, 10 h

Educar per viure

Mohammad és un nen cec de vuit anys que viu a l’Iran. És un bon estudiant,
i una persona sensible i educada. En arribar l’estiu, deixa l’escola on ha estat
internat durant el curs i torna al poble amb el seu pare. Hi retroba l’àvia i
dues germanes, des que va morir la mare. El seu futur és incert.

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.

// SET CONTES D’EDUCAR PER VIURE

2015-2016

Cicle superior

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

// CAMÍ A L’ESCOLA
11 i 12 de novembre, 10 h

Cicle mitjà

Documental
Pascal Plisson · França, 2013
Versió catalana · Durada: 75 minuts

Un seguit d’històries per fer pensar els nens i les nenes sobre els valors de
l’educació i l’aventura de viure. Set curts que relaten com mestres i alumnes
afronten en comú el repte constant d’aprendre. Amb aquests contes,
els infants aconseguiran volar i imaginar, creure en les seves capacitats
i viure amb il·lusió el fet educatiu.

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’educació ha d’ajudar l’infant a desenvolupar al màxim
els seus talents i habilitats.
• El dret de l’infant a una protecció especial de cara al propi creixement
físic, mental i social.

• L’estat ha de garantir almenys l’educació primària gratuïta i obligatòria
a tots els infants.
• El dret de l’infant a una assistència regular a l’escola i la reducció de les
taxes d’abandonament escolar.

Telèfon 010. Establiment: 0,37 €. Cost/min.: 0,089 €, IVA inclòs

Pel·lícula d’animació
Dominique Monfery · França, 2009
Versió catalana · Durada: 80 minuts

// Cicle de Cinemai Drets dels Infants

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 16 d’octubre.
Inscripció màxima: 275 alumnes per sessió.
Més informació a:
www.cinemadretsinfants.org
info@cinemadretsinfants.org
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants

bcn.cat/
dretscivils

@CCDretsInfants
telèfon 010 (24h)

