CINEMA EN FAMÍLIA

// LES VIDES DE GRACE

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.

19 i 20 de novembre, a les 9.30 h i a les 10 h
Llargmetratge
Destin Cretton · EUA, 2013
96 minuts · Versió en català

3 r i 4 t d’ESO

// DUMBO

La Grace és supervisora en un centre d’acollida d’adolescents d’una ciutat
nord-americana. Li encanta la seva feina i viu abocada a tenir cura del grup
de nois i noies. L’arribada d’una resident, que la Grace endevina que pateix
abusos sexuals per part del pare, remou el seu passat. El silenci de la noia
i el seu propi embaràs li fan aflorar un fort trauma no superat clos en el
seu interior.

Llargmetratge amb personatges reals
i animació 3D
Tim Burton · EUA, 2019
111 minuts · Versió en castellà
Recomanada a partir de 4 anys

• Dret dels infants a que les institucions públiques els ofereixin protecció
davant de tot tipus de maltractament, i/o d’abusos físics, psicològics
i/o sexuals.
• Dret dels infants víctimes de maltractaments a que els serveis públics
tinguin cura de la seva recuperació física i psicològica, i els facilitin
processos d’inclusió social adequats.

// EL BUEN MAESTRO
15, 18 i 19 de novembre, a les 9.30 h i a les 10 h
Llargmetratge
Olivier Ayache-Vidal · França, 2017
106 minuts · Versió en castellà

Diumenges 10 i 24 de novembre, a les 11 h

1r i 2n

d’ESO

Un professor de literatura d’un institut molt prestigiós de París és destinat
a un centre d’un dels barris de l'extraradi de la capital per elaborar un
informe per al ministeri. Un cop allà s’enfrontarà a un ambient que li és
completament desconegut i haurà de buscar la manera d’atansar-se a un
alumnat desatès i rebel. Un dels alumnes, que arrossega una situació vital
i familiar molt complexa, posarà a prova els prejudicis i la capacitat
d’empatia d’aquest professor.
• Dret dels infants a rebre una atenció curosa i personalitzada davant de
situacions de discriminació i/o desemparament.
• Dret dels infants a rebre una educació acollidora, motivadora i que
contempli les cures, siguin quines siguin les seves circumstàncies vitals.

CINEMA
EN FAMÍLIA

• Dret dels infants a rebre atenció i protecció
davant de situacions de discriminació i
desemparament.
• Dret dels infants a ser tractats amb respecte,
consideració i solidaritat, especialment quan
es troben en situació de vulnerabilitat.

// LA VIDA D’EN CARBASSÓ
Diumenges 17 de novembre
i 1 de desembre, a les 11 h
Llargmetratge de stop motion
(animació de ninots)
Claude Barras · França i Suïssa, 2016
65 minuts · Versió en català
Recomanada a partir de 7 anys
• Dret dels infants desemparats a que les
autoritats en tinguin cura i els ofereixin un
acolliment familiar alternatiu.
• Dret dels infants que pateixen violència
i/o qualsevol tipus d'abús a rebre una cura
específica i a ser atesos en programes de
reparació.

// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

2019-2020

Barcelona
té cura dels infants
Del 5 al 20
de novembre, a les 10 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

ts:

Consulteu les noveta
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barcelona.cat/infan
cat
cinemadretsinfants.

// DUMBO
7, 8 i 14 de novembre, a les 10 h

// LA VIDA D’EN CARBASSÓ

Cicle inicial

13, 14 i 18 de novembre, a les 10 h i a les 10.15 h
Llargmetratge de stop motion (animació de ninots)
Claude Barras · França i Suïssa, 2016
65 minuts · Versió en català

Llargmetratge amb personatges reals i animació 3D
Tim Burton · EUA, 2019
111 minuts · Versió en castellà

// TIPITIPS
5 i 6 de novembre, a les 10 h

Educació infantil

Migmetratge amb diferents històries i cançons animades
Jessica Laurén, Linda Hambäck i Marika Heidebäck
Suècia, 2010 i 2014
49 minuts · Versió en català

Les històries de Tipitips descriuen moments de la vida quotidiana dels infants
més menuts. Barallar-se amb els amics i les amigues, jugar, anar a dormir
fora de casa, fer-se mal o perdre’s al supermercat són situacions senzilles
però que esdevenen el centre de grans emocions, també perquè requereixen
la cura de les persones adultes.
• Dret de tots els infants a la cura i la protecció per part
de les persones adultes.

Cicle superior

Els germans Milly i Joe ajuden al seu pare, domador de cavalls d’un circ,
a tenir cura d'un elefant acabat de néixer. Les orelles gegants de l’elefant fan
que sigui la riota de tothom, i l’amo els ordena que se’l treguin de sobre. Quan
el petit elefant mostra les seves aptituds voladores, un avariciós empresari
del món de l'espectacle compra el circ per potenciar el seu gran parc temàtic.

En Carbassó és un nen de 9 anys que accidentalment mata la seva mare,
que el maltractava. És enviat a una llar d’acollida on trobarà altres infants
que també han patit circumstàncies familiars difícils. L’equip pedagògic els
tracta de manera tendra i exquisida, i els ajuda a refer les seves vides.
La d’en Carbassó farà un gran tomb quan el policia que el va dur a l’hospici
l’adopti.

• Dret dels infants a rebre atenció i protecció davant de situacions
de discriminació i desemparament.
• Dret dels infants a ser tractats amb respecte, consideració i solidaritat,
especialment quan es troben en situació de vulnerabilitat.

• Dret dels infants desemparats a que les autoritats en tinguin cura i els
ofereixin un acolliment familiar alternatiu.
• Dret dels infants que pateixen violència i/o qualsevol tipus d'abús a
rebre una cura específica i a ser atesos en programes de reparació.

// VOLANT EN LLIBERTAT
11, 12 i 15 de novembre, a les 10 h

// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

2019-2020

Barcelona
té cura dels infants
Del 5 al 20 de novembre, a les 10 h
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Llargmetratge basat en una història real
Carroll Ballard · EUA, 1996
107 minuts · Versió en català

Després de perdre la seva mare en un accident, l’Amy se n’ha d’anar a viure
amb el seu pare, a qui gairebé no coneix i que viu en una casa envoltada de
natura. Un dia la nena descobreix uns ous d’oca en un niu abandonat i els cova
a casa fins que neixen els pollets, que la prenen per la seva mare. Arribada
la tardor, l’Amy, amb l’ajuda del seu pare, se les enginya de manera que les
cries puguin migrar cap al sud.
• Dret dels infants a ser els primers a rebre atenció, protecció i socors
en situacions de desemparament.
• Dret dels infants a gaudir d’una figura cuidadora que n'asseguri el ple
desenvolupament, i encara més si viuen una situació de vulnerabilitat.

Les reserves es gestionaran
a través del web del Programa
d’Activitats Escolars (PAE):
barcelona.cat/programa-activitats-escolars
Dates d’incripció: del 2 de setembre al 18 d’octubre
Inscripció màxima d’alumnes:
275 (sala 1) i 210 (sala 3) per sessió
Més informació a:
www.cinemadretsinfants.cat
info@cinemadretsinfants.org
facebook.com/cinemadretsinfants
@CCDretsInfants

