
// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
2021-2022
A Barcelona, 
vida sana i sostenible

Del 8 al 23 de novembre, 
a les 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Consulteu les novetats:

www.cinemadretsinfants.cat

barcelona.cat/infancia



// HISTÒRIES D’ANIMALONS  
PER MENJAR SA I COMPARTIR
8 i 9 de novembre, a les 10 h (presencial)
9 de novembre (virtual)

Curtmetratges d’animació 
Jeroen Jaspaert, Tsuneo Go-da, Jonathan Holt, Neville Astler  
i Mark Baker, i Alexandra Májová i Katerina Karhánková
Gran Bretanya i Alemanya (2017), Japó (2018), EUA (2009),  
Gran Bretanya (2004) i República Txeca (2019)
47 minuts · Versions sense diàlegs, en català i en castellà

Una sèrie d’animalons protagonitzen històries relacionades amb el menjar. 
Una rata roba les provisions dels animals que passen pel camí del bosc, un os i 
un mico cuinen un banquet per als seus amics, el gos d’un carnisser no accepta 
el pinso que li dona l’amo, al germanet de la Peppa Pig, no li agraden ni les 
verdures de l’hort de l’avi, i dos ossets golafres es barallen per quin plat cuinar. 

•	 Dret	de	tots	els	infants	a	una	alimentació	sana	i	saludable.
•	 Dret	dels	infants	a	una	vida	sostenible,	en	contacte	amb	la	natura.

Educació infantil



// CORB MITJONET. 
LA GRAN CURSA

// LA VIDA  
NUNCA PIERDE

10 i 11 de novembre, a les 10 h (presencial)
11 de novembre (virtual)

Llargmetratge d’animació
Ute von Münchow-Pohl i Sandor Jesse
Alemanya (2015)
73	minuts	•	Versió	en	català

Curtmetratge d’animació
Yoshiyuki Momose 
Japó (2018)
13	minuts	•	Versió	en	castellà

Per accident, en Corb Mitjonet destrueix 
el rebost i perd tots els queviures que els 
animals del bosc necessiten per passar 
l’hivern. Decideix participar en una cur-
sa de vehicles pel bosc, per comprar les 
provisions amb els diners del premi.

És la història d’un nen de 10 anys que 
pateix al·lèrgia alimentària. Ell i la seva 
mare s’han d’esforçar perquè l’infant 
tingui una vida quotidiana sense massa 
ensurts, posant molta atenció a tot allò 
que menja. 

•	 Dret	dels	infants	a	una	alimentació	sana	i	saludable.
•	 Dret	dels	infants	a	ser	tractats	amb	respecte,	consideració	i	solidaritat.
•	 Dret	dels	infants	amb	problemes	de	salut	a	gaudir	d’una	vida	plena.

Cicle inicial



// BICHOS. UNA AVENTURA 
EN MINIATURA
10, 12 i 15 de novembre, a les 10 h  
i 10:15 h (presencial)
12 de novembre (virtual)

Llargmetratge d’animació
John Lasseter i Andrew Stanton · EUA, 1998
95	minuts	•	Versió	en	castellà

En Flick, una formiga ingènua i fantasiosa, destrueix accidentalment la colli-
ta que la colònia havia ramassat durant l’estiu, per sobreviure tot l’hivern. 
Repudiada per les companyes, marxa a la cerca de reforços per vèncer les 
llagostes, que les tenen esclavitzades. Convenç una troupe d’artistes de circ 
que acudeixi a ajudar la colònia i a alliberar-la de les llagostes. Finalment les 
formigues hauran d’aprendre a fer-se valer.

•	 Dret	dels	infants	a	una	alimentació	sana	i	saludable.
•	 Dret	dels	infants	a	fruir	de	la	vida	en	llibertat.

Cicle mitjà



// WALL·E

11, 16 i 17 de novembre, a les 10 h 
i 10:15 h (presencial)
16 de novembre (virtual)

Llargmetratge d’animació
Andrew Stanton · EUA, 2008 
103	minuts	•	Versió	en	català

L‘any 2800 la Terra és un planeta sense vida i únicament s’hi belluga en 
Wall•e. El robot s’encarrega d’apilar les deixalles que hi va acumular la 
humanitat abans d’emigrar. Un dia apareix una nau de la qual baixa una ex-
ploradora mecànica. L’Eva arriba a la cerca d’una mostra de vida, una petita 
llavor fertilitzada que ha trobat en Wall•e. Els dos robots acaben viatjant a la 
gran nau sideral on la humanitat s’ha adaptat a una vida sedentària, tecnifi-
cada i gens saludable. La planta obre l’esperança de retorn a la Terra.

•	 Dret	dels	infants	a	una	vida	sostenible,	en	contacte	amb	la	natura.
•	 Dret	dels	infants	a	una	alimentació	sana	i	saludable.

Cicle superior



// SUPER SIZE ME
8, 12, 18 i 19 de novembre, a les 9:30 h 
i 10 h (presencial)
18 de novembre (virtual)

Llargmetratge documental
Morgan Spurlock · EUA, 2004
100 minuts · Versió en català

El documental fa el seguiment de la prova que el director es proposa: ali-
mentar-se durant un mes només a McDonald’s. Decideix fer-se analítiques 
mèdiques al principi i al final, les quals detecten canvis considerables en 
els indicadors de la seva salut. Entremig, el director va donant informació 
sobre la indústria del fast food, i la seva implantació als EUA, el país amb més 
persones obeses del món.

•	 Dret	dels	infants	a	una	alimentació	sana	i	saludable.
•	 Dret	dels	infants	a	rebre	una	informació	veraç	i	contrastada.

1r i 2n d’ESO



// FAST FOOD NATION
9, 15, 22 i 23 de novembre, a les 9:15 h, 
9:30 h i 10 h (presencial)
22 i 23 de novembre (virtual)

Llargmetratge de ficció
Richard Linklater · EUA, 2006
115 minuts · Versió en castellà

El responsable de màrqueting d’una important cadena de restaurants 
de menjar ràpid de Califòrnia ha de resoldre un greu problema: esbrinar 
com i per què la carn de les hamburgueses més famoses de l’empresa està 
contaminada d’excrements de vedells. Abandona el còmode despatx per 
endinsar-se en el món dels escorxadors de les empreses subministradores. 
A més de les insalubres condicions higièniques que hi ha, descobreix que s’hi 
vulneren drets laborals essencials.

•	 Dret	dels	infants	a	una	alimentació	sana	i	saludable.
•	 Dret	dels	infants	a	rebre	una	informació	veraç	i	contrastada.

3r i 4t d’ESO



CINEMA 
EN FAMÍLIA



CINEMA EN FAMÍLIA

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.

// CORB MITJONET. 
LA GRAN CURSA
Diumenges 7 i 21 de novembre,  
a les 11 h

Llargmetratge d’animació
Ute von Münchow-Pohl i Sandor Jesse 
Alemanya, 2015 
73 minuts · Versió en català
Recomanada a partir de 4 anys

•	 Dret	dels	infants	a	una	alimentació	sana	 
i saludable.
•	 Dret	dels	infants	a	ser	tractats	amb	

respecte, consideració i solidaritat.

// WALL·E
Diumenges 14 i 28 de novembre,  
a les 11 h

Llargmetratge d’animació
Andrew Stanton · EUA, 2008
103 minuts · Versió en català
Recomanada a partir de 6 anys

•	 Dret	dels	infants	a	una	vida	sostenible,	 
en contacte amb la natura.
•	 Dret	dels	infants	a	una	alimentació	sana	 

i saludable.



// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
2021-2022

A Barcelona, 
vida sana i sostenible

Del 8 al 23 de novembre, 
a les 10 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Les reserves es gestionaran
a través del web del Programa
d’Activitats Escolars (PAE):
barcelona.cat/programa-activitats-escolars

Inscripcions obertes fins al 15 d’octubre de 2021

Inscripció màxima: 
155 - 410 alumnes per sessió 
(segons aforament i protocols covid-19 vigents) 

Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia

Més informació a:
info@cinemadretsinfants.org
www.cinemadretsinfants.cat

 facebook.com/cinemadretsinfants  
 @CCDretsInfants

barcelona.cat/infancia


