
L’extraordinari 
viatge de t.S. Spivet
de Jean-Pierre Jeunet

SINOPSI

Un nen de 10 anys, fill d’un pare ancorat en l’imaginari 
del far-west i d’una mare estudiosa obsessiva dels 
insectes, és un superdotat. Viu marcat pel sentiment 
de culpabilitat per la mort del seu germà bessó, jugant 
amb una escopeta. Malgrat la seva edat, guanya un 
premi científic i decideix viatjar sol fins a Washington 
per recollir-lo. Superada la incredulitat inicial, la 
institució promou mediàticament en T.S., fins que la 
família el rescata i el recupera en tots els sentits. Tràiler

QÜESTIONS A OBSERVAR

n Cada integrant de la família Spivet evidencia la seva 
soledat i li és difícil sentir-se formant part d’una 
comunitat. 

n La manca d’atenció psíquica dels progenitors es 
defineix legalment com una “situació de risc”, tal com 
recull la Llei dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència. 

n La manipulació a què l’executiva de la Smithsonian 
sotmet a en T.S. pot considerar-se un cas d’explotació 
que atenta contra els drets del nen.

n Davant del viatge que emprèn, en T.S. se sent aterrit 
i impressionat, però se sobreposa per dignitat i la 
llibertat de decidir el seu pervenir.

n Com sempre en una història narrada, el viatge físic és 
la metàfora d’un viatge interior, d’autoconeixement i 
de maduresa que fa T.S. Spivet.
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DRETS I VALORS QUE TRACTA LA PEL·LÍCULA

1. Dret dels infants a l’amor i a l’atenció dels seus 
progenitors.

2. Dret dels infants a la comprensió, l’acceptació i el respecte 
de les seves aptituds i capacitats, sense que esdevinguin 
mai motiu de separació i d’aïllament.

Dates d’exhibició: 
diumenges 18 d’abril
i 2 de maig, a les 11h
Cinemes Girona

// Cicle de Cinema 
dels drets dels infants
2020-2021

a Barcelona  
els infants  
no esteu sols

https://youtu.be/LsRKHNZW_wQ
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei 14-2010 de 27 de maig%2C dels drets i les oportunitats en la infancia i adolescencia. LDOIA.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei 14-2010 de 27 de maig%2C dels drets i les oportunitats en la infancia i adolescencia. LDOIA.pdf


ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM 
L’EXTRAORDINARI VIATGE DE T.S. SPIVET

Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 6. L’infant, per al desenvolupament ple i 
harmoniós de la seva personalitat, necessita amor 
i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de 
créixer a l’emparança i sota la responsabilitat de la seva 
mare i/o el seu pare i, en qualsevol cas, en un ambient 
d’afecte i de seguretat moral i material.

Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 12.1. Els estats membres han d’assegurar a 
l’infant amb capacitat de formar un judici propi el dret a 
manifestar la seva opinió en tots els afers que l’afectin. 
Les opinions de l’infant han de ser tingudes en compte 
segons la seva edat i maduresa.
Article 29.1. Els estats membres convenen que 
l’educació de l’infant ha d’anar adreçada a:
a) Desenvolupar tant com es pugui la personalitat, el 
talent i la capacitat mental i física de l’infant.
Article 31.2. Els estats membres han de respectar i 
promoure el dret de l’infant a participar plenament en 
la vida cultural i artística i han d’afavorir oportunitats 
de participació en activitats culturals, artístiques, 
recreatives i d’esplai.
Article 32.1. Els estats membres reconeixen el dret de 
l’infant a ser protegit contra l’explotació econòmica.

Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
Article 102. Definició i concepte
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per 
situació de risc la situació en què el desenvolupament i 
el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o 
perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o 
familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant 
o l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar.
2. Són situacions de risc: 
a) La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o 

l’adolescent pels progenitors, o pels titulars de la tutela 
o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la 
salut física o emocional de l’infant o l’adolescent.

Carta de Ciutadania.  
Carta de drets i deures de Barcelona
DRETS. CAPÍTOL 3. Equitat i accions positives
Article 22. Infants i adolescents
Totes les persones menors d’edat tenen dret a tenir 
condicions d’existència que els permetin el seu 
desenvolupament integral. En particular:
a) Tenen dret a gaudir de la seva família en un marc de 

responsabilitat i protecció.
d) Tenen dret a l’honor, a la intimitat, a la privacitat, 

inclosa la protecció de les dades que fan referencia a 
la seva salut, física i mental. Tenen dret a la protecció 
de la seva imatge, especialment en els mitjans de 
comunicació, i a gaudir d’un tracte digne.

Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

És una iniciativa del Departament de Promoció 
de la Infància de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona. Promou el coneixement dels drets dels 
infants reconeguts a la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant entre les famílies i la comunitat educativa 
de la ciutat.

En aquesta edició motivem el debat i la reflexió 
sobre els drets dels infants relacionats amb 
sensacions i situacions de soledat durant la infància. 
Sota el títol A Barcelona els infants no esteu sols, 
proposem una programació de pel·lícules adreçada 
a abordar la protecció i l’empara dels nens i les 
nenes que pateixin circumstàncies d’aïllament 
social.

ACTIVITATS PER FER EN FAMÍLIA

Us fem diverses propostes:

1. Comentar a casa com us organitzaríeu si algun dia decidiu 
emprendre un viatge en solitud i què us empenyeria a  
fer-ho.

2. Reflexionar conjuntament sobre situacions de nens o 
nenes que necessiten protecció davant de situacions de 
desemparament psíquic o emocional. 

3. Fer algun dibuix de les imatges que ens ha despertat la 
pel•lícula sobre la importància dels drets dels infants en 
contra de l’aïllament i la soledat no volguda.

4. Elaborar un llistat de necessitats de protecció, atenció i 
cura que tenim els nens i les nenes per viure en un entorn 
segur i de benestar.

Més informació:
www.cinemadretsinfants.cat
barcelona.cat/infancia

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/docs/c3-dec-inf.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Llei%2014-2010%20de%2027%20de%20maig%2C%20dels%20drets%20i%20les%20oportunitats%20en%20la%20infancia%20i%20adolescencia.%20LDOIA.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Carta%20de%20Ciutadania.Carta%20de%20drets%20i%20deures%20de%20Barcelona.pdf
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://barcelona.cat/infancia

