
 // TOMBOY
15, 16 i 19 de novembre, a les 9.30 h i a les 10 h

Llargmetratge
Céline Sciamma • França, 2011
82 minuts • Versió en castellà

La família de la Laure, de 10 anys, es muda a una casa nova. És al final de 
l'estiu i la nena de seguida troba noves amistats al barri. Però la Laure els fa 
creure que és un nen, perquè de fet ella s’hi sent. Això l’aboca a una sèrie de 
situacions compromeses que esclaten quan la seva mare la força a assumir 
que és una nena.

• El dret dels infants que els sigui respectada la seva identitat de gènere.
• El dret dels infants a relacionar-se lliurement, sense ser prejutjats 
 per les seves condicions particulars.

// FUCKING AMAL
19 i 20 de novembre, a les 9.30 h i a les 10 h

Llargmetratge
Lukas Moodysson · Suècia, 1998
89 minuts · Versió en castellà

Al petit poble suec d'Amal, l'Agnes pateix l’aïllament i la burla dels seus    
companys i companyes d’institut. Ella no hi veu solució, ni tampoc cap 
sortida a l’atracció que sent vers l'Elin, la noia més popular de la promoció. 
L'Elin està acostumada que la rondin els nois, però mai s'havia imaginat 
que podia ser admirada per una noia. 

• El dret dels infants a no sentir-se menystinguts, que no els siguin 
 manllevats ni l’honor ni la dignitat ni la llibertat a una vida pròpia.
• El dret dels infants que els sigui respectada la seva orientació sexual.
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// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
2018-2019 
A Barcelona convivim 
en la diversitat

Del 5 al 20 
de novembre, a les 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

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

CINEMA EN FAMÍLIA 

CINEMA 
EN FAMÍLIA

// JACOB EL LLOP
Diumenges 18 de novembre 
i 2 de desembre, a les 11 h

Llargmetratge fantàstic
Joram Lürsen 
Països Baixos, 2011 
91 minuts · Versió en català
Sessió recomanada a partir de 7 anys

• El dret dels infants a no ser discriminats 
 per motiu de naixença, origen, ètnia 
 o qualsevol altra condició. 

// EL BOSC DE HAQUIVAQUI 
Diumenges 11 i 25 de novembre, a les 11 h

Llargmetratge d’animació amb cançons
Rasmus A. Sivertsen
Noruega i Països Baixos, 2016
72 minuts · Versió en català
Sessió recomanada a partir de 4 anys

• El dret dels infants a la protecció contra 
 qualsevol pràctica de discriminació, en especial 
 les que posin en perill la seva integritat.
• El dret dels infants a participar en qualsevol 
 procediment administratiu i legislatiu que 
 els afecti.

Consulteu les novetats:

barcelona.cat/infancia

www.cinemadretsinfants.cat



// JACOB EL LLOP
9, 12 i 15 de novembre, a les 10 h

Llargmetratge fantàstic
Joram Lürsen • Països Baixos, 2011 
91 minuts • Versió en català

 La nit que compleix 7 anys, en Jacob es transforma en llop. Tot i que 
l'endemà torna a ser el nen de sempre, l'experiència l'inquieta i pensa que 
l'ha de mantenir en secret per por a ser rebutjat. Tan sols el seu germà gran
coneix el secret del fenomen, que es repeteix cada nit de lluna plena.

 

• El dret dels infants a no ser discriminats per motiu de naixença, origen, 
    ètnia o qualsevol altra condició. 

// HISTÒRIES D'AMISTATS 
BEN DIFERENTS!
5 i 6 de novembre, a les 10 h
Curtmetratges animats
Lina Gagnon, Andrew Goff, Fyodor Khitruk, Gottfried Mentor, 
Éric Montchaud, Julia Ocker i Péter Vácz 
Alemanya, Canadà, França, Hongria, Regne Unit i URSS (1964-2014) 
49 minuts · Versions sense diàlegs, en català i en castellà

Amb les històries de diferents animalons i també de la Maria i de l'Anatole 
aprendrem a respectar maneres diverses de ser i d’actuar. Ens mostren 
com n’és de divertit i d'enriquidor quan ens trobem i convivim comprenent 
les diversitats. 

• El dret dels infants al reconeixement de la seva individualitat.
• El dret dels infants a relacionar-se lliurement, sense ser prejutjats

per les seves condicions particulars.

// EL BOSC DE HAQUIVAQUI 
7, 8 i 14 de novembre, a les 10 h

Llargmetratge d’animació amb cançons
Rasmus A. Sivertsen · Noruega i Països Baixos, 2016
72 minuts • Versió en català

• El dret dels infants al reconeixement de la seva individualitat.
• El dret dels infants a la protecció contra qualsevol pràctica 
   de discriminació, en especial les que posin en perill la seva integritat.
• El dret del infants a participar en qualsevol procediment administratiu 
    i legislatiu que els afecti.

Per evitar que els animals grans es mengin els petits, el ratolí Morten 
proposa redactar una nova llei segons la qual tots els habitants del bosc 
de Haquivaqui seran amics i ningú tindrà dret a menjar-se ningú. 
Però la guineu Marvin té gana...

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

Dates d’incripció: del 3 de setembre al 19 d’octubre.

Inscripció màxima: 275 - 210 alumnes 
per sessió (segons l'aforament)

Més informació a:
www.cinemadretsinfants.cat
info@cinemadretsinfants.org
 facebook.com/cinemadretsinfants  
 @CCDretsInfants

2018-2019
// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants 

 

A Barcelona convivim 
en la diversitat
Del 5 al 20 de novembre, a les 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Cicle superior

Educació infantil

Cicle inicial

// OCELLS DE PAS
13, 14 i 16 de novembre, a les 10 h

Llargmetratge
Olivier Ringer • França i Bèlgica, 2016
84 minuts • Versió en català

• El dret dels infants al reconeixement de la seva individualitat.
• El dret dels infants amb diversitat funcional a gaudir d'una vida plena, 
    en unes condicions que els permetin valdre's per si mateixos.

Els pares de la Margaux, una nena de 10 anys que va en cadira de rodes, 
es treuen de sobre l'aneguet que li havia regalat la seva amiga Cathy, 
perquè no la veuen capaç de fer-se'n càrrec. Però les dues nenes pateixen 
pel destí de l'animalet i fugen a cercar-lo, per dur-lo a un hàbitat 
on es pugui desenvolupar lliurement. 


