
 // LA MEVA SETMANA 
EXTRAORDINÀRIA AMB LA TESS
16, 19 i 20 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
19 i 20 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Steven Wouterlood · Països Baixos, 2019 
82 minuts · Versió en català

En Sam coneix la Tess a l'illa on passa les vacances amb la seva família. 
En Sam està obsessionat pel perill de quedar-se sol per ser el més petit, i per 
això s'exercita a acostumar-se a la soledat. La Tess viu amb la seva mare, 
infermera soltera, que no li ha donat mai raó del seu pare. Ella l'ha descobert 
per les xarxes socials i s'ha inventat un subterfugi per fer-lo venir a l'illa, 
sense dir-li res. Mentrestant, la Tess i en Sam van travant una forta amistat, 
que endolceix les seves respectives soledats.

• Dret dels infants a viure acompanyats per la seva família.
• Dret de tots els infants a gaudir de l’amistat.

// UN MONSTRUO VIENE A VERME
21 i 22 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
21 i 22 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Juan Antonio Bayona · Espanya, 2016
100 minuts · Versió en castellà

En Connor ha d'ocupar-se de portar les regnes de la casa, la seva mare està 
malalta de càncer. El pare viu als EUA. A més, a l'escola se sent molt sol i 
també rep l’assetjament constant d’un grup de companys que l’increpa,
l’insulta i el pega. Enmig de tot el dolor, el protagonista intentarà superar 
les seves pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre imaginari que l’obligarà 
a endinsar-se en els seus sentiments. Aquestes fantasies l’acompanyaran 
a fer front a la malaltia de la seva mare i també a la seva àvia.

• Dret dels infants a l’acompanyament en circumstàncies difícils 
 i de desempara.
• Dret dels infants a la protecció institucional quan són víctimes 
 de bullying.

1 2  i        d’ESOr n

3 4  i       d’ESOr t

// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
2020-2021 

A Barcelona 
els infants no esteu sols

Del 7 al 22 d’abril, 
a les 10:15 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

// L’EXTRAORDINARI 
VIATGE DE T.S. SPIVET
Diumenges 18 d’abril i 2 de maig, 
a les 11 h
Llargmetratge
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013 
105 minuts · Versió en català
Recomanada a partir de 8 anys

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

// PLOEY: 
MAI VOLARÀS SOL
Diumenges 11 i 25 d’abril, a les 11 h

Llargmetratge animat
Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018
83 minuts · Versió en català
Recomanada a partir de 4-5 anys

• Dret dels infants a rebre protecció davant de 
 situacions de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra 
 l’aïllament i la soledat no volguda.

Consulteu les novetats: 

barcelona.cat/infanciawww.cinemadretsinfants.cat



// QUÈ FEM AMB MAISIE?
12 i 13 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
13 i 14 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Scott McGehee i David Siegel · EUA, 2012
99 minuts · Versió en català

 A Nova York, la petita Maisie, de 6 anys, és objecte dels litigis de divorci entre 
el seu pare i la seva mare. La mare és una estrella de rock i el pare un marxant 
d'art. Malgrat omplir-la de confort i atencions, saben ben poc d'estimar. 
La Maisie es passa la vida traginada entre una cangur i un cuidador que, 
en canvi, li brinden més amor que els seus progenitors.

 

• Dret dels infants a rebre atenció i estima en situacions 
 de desemparament.
• Dret dels infants a ser acompanyats d’una figura cuidadora si els seus 
 progenitors no els donen l’atenció necessària per al seu creixement 
 personal.

// EL VIATGE DE LA BU 
I ALTRES CONTES
7 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
7 i 8 d’abril (virtual)

Curtmetratges animats
Julien Bisaro, Nils Skapāns, Ya-Ting Yu, Claudia Ruiz, 
Roman Kachanov i Marina Svojíková  
URSS (1967), Taiwan (2010), Letònia (2013), Argentina (2017), 
i França i Bèlgica (2019)
65 minuts · Versió sense diàlegs, en català o en castellà

Les històries d’un gat, una òliba i una girafa, i les de tres nenes en situacions 
diverses els mostraran que, si en algun moment es troben sols i soles, poden 
confiar en si mateixos i mateixes per tirar endavant, i sobretot que sempre 
trobaran altres persones (o animalets) que els ajudaran i protegiran. 

• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament 
 i la soledat no volguda.

// PLOEY: MAI VOLARÀS SOL
8 i 9 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
9 i 12 d’abril (virtual)

Llargmetratge animat
Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018 
83 minuts · Versió en català

• Dret dels infants a rebre protecció davant de situacions 
 de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament i la soledat 
 no volguda.

En Ploey és un petit corriol que no aprèn a volar a temps, per seguir tot l’estol 
en el viatge d’emigració de tardor. Caldrà que s’espavili solet per sobreviure 
a l'hivern àrtic, als enemics que l’assetgen (un falcó i una guineu) i a les seves 
pròpies pors, per retrobar-se amb la mare i l’amigueta quan torni 
la primavera. Per sort, l'ajuden a superar els problemes una perdiu blanca, 
uns ratolins i un ren.

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

Inscripcions obertes fins al 22 de març de 2021

Inscripció màxima: 
270-300 alumnes per sessió 
(segons disponibilitat de places i protocols covid-19 vigents)

2020-2021
// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants 

A Barcelona 
els infants no esteu sols

Del 7 al 22 d’abril, a les 10:15 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Cicle superior

Educació infantil

Cicle inicial

// L’EXTRAORDINARI VIATGE 
DE T.S. SPIVET
14 i 15 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
15 i 16 d’abril (virtual)

Llargmetratge 
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013 
105 minuts · Versió en català

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

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 en ciència. 
Viu marcat pel sentiment de culpabilitat per la mort del seu germà bessó, 
quan aquest jugava amb una escopeta. Malgrat la seva edat, guanya un premi 
científic i decideix viatjar sol fins a Washington. Superada la incredulitat de la 
institució donant del premi, aquesta el promou mediàticament, fins que la 
família el rescata i el recupera en tots els sentits.

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

Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia



// QUÈ FEM AMB MAISIE?
12 i 13 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
13 i 14 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Scott McGehee i David Siegel · EUA, 2012
99 minuts · Versió en català

 A Nova York, la petita Maisie, de 6 anys, és objecte dels litigis de divorci entre 
el seu pare i la seva mare. La mare és una estrella de rock i el pare un marxant 
d'art. Malgrat omplir-la de confort i atencions, saben ben poc d'estimar. 
La Maisie es passa la vida traginada entre una cangur i un cuidador que, 
en canvi, li brinden més amor que els seus progenitors.

 

• Dret dels infants a rebre atenció i estima en situacions 
 de desemparament.
• Dret dels infants a ser acompanyats d’una figura cuidadora si els seus 
 progenitors no els donen l’atenció necessària per al seu creixement 
 personal.

// EL VIATGE DE BU 
I ALTRES CONTES
7 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
7 i 8 d’abril (virtual)

Curtmetratges animats
Julien Bisaro, Nils Skapāns, Ya-Ting Yu, Claudia Ruiz, 
Roman Kachanov i Marina Svojíková  
URSS (1967), Taiwan (2012), Letònia (2013), Argentina (2018), 
i Bèlgica i França (2019)
65 minuts · Versió sense diàlegs, en català o en castellà

Les històries d’un gat, una òliba i una girafa, i les de tres nenes en situacions 
diverses els mostraran que, si en algun moment es troben sols i soles, poden 
confiar en si mateixos i mateixes per tirar endavant, i sobretot que sempre 
trobaran altres persones (o animalets) que els ajudaran i protegiran. 

• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament 
 i la soledat no volguda.

// PLOEY: MAI VOLARÀS SOL
8 i 9 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
9 i 12 d’abril (virtual)

Llargmetratge animat
Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018 
83 minuts · Versió en català

• Dret dels infants a rebre protecció davant de situacions 
 de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament i la soledat 
 no volguda.

En Ploey és un petit corriol que no aprèn a volar a temps, per seguir tot l’estol 
en el viatge d’emigració de tardor. Caldrà que s’espavili solet per sobreviure 
a l'hivern àrtic, als enemics que l’assetgen (un falcó i una guineu) i a les seves 
pròpies pors, per retrobar-se amb la mare i l’amigueta quan torni 
la primavera. Per sort, l'ajuden a superar els problemes una perdiu blanca, 
uns ratolins i un ren.

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

Inscripcions obertes fins al 22 de març de 2021

Inscripció màxima: 
270-300 alumnes per sessió 
(segons disponibilitat de places i protocols covid-19 vigents)

2020-2021
// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants 

A Barcelona 
els infants no esteu sols

Del 7 al 22 d’abril, a les 10:15 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Cicle superior

Educació infantil

Cicle inicial

// L’EXTRAORDINARI VIATGE 
DE T.S. SPIVET
14 i 15 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
15 i 16 d’abril (virtual)

Llargmetratge 
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013 
105 minuts · Versió en català

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

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 en ciència. 
Viu marcat pel sentiment de culpabilitat per la mort del seu germà bessó, 
quan aquest jugava amb una escopeta. Malgrat la seva edat, guanya un premi 
científic i decideix viatjar sol fins a Washington. Superada la incredulitat de la 
institució donant del premi, aquesta el promou mediàticament, fins que la 
família el rescata i el recupera en tots els sentits.

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

Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia



// QUÈ FEM AMB MAISIE?
12 i 13 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
13 i 14 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Scott McGehee i David Siegel · EUA, 2012
99 minuts · Versió en català

 A Nova York, la petita Maisie, de 6 anys, és objecte dels litigis de divorci entre 
el seu pare i la seva mare. La mare és una estrella de rock i el pare un marxant 
d'art. Malgrat omplir-la de confort i atencions, saben ben poc d'estimar. 
La Maisie es passa la vida traginada entre una cangur i un cuidador que, 
en canvi, li brinden més amor que els seus progenitors.

 

• Dret dels infants a rebre atenció i estima en situacions 
 de desemparament.
• Dret dels infants a ser acompanyats d’una figura cuidadora si els seus 
 progenitors no els donen l’atenció necessària per al seu creixement 
 personal.

// EL VIATGE DE BU 
I ALTRES CONTES
7 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
7 i 8 d’abril (virtual)

Curtmetratges animats
Julien Bisaro, Nils Skapāns, Ya-Ting Yu, Claudia Ruiz, 
Roman Kachanov i Marina Svojíková  
URSS (1967), Taiwan (2012), Letònia (2013), Argentina (2018), 
i Bèlgica i França (2019)
65 minuts · Versió sense diàlegs, en català o en castellà

Les històries d’un gat, una òliba i una girafa, i les de tres nenes en situacions 
diverses els mostraran que, si en algun moment es troben sols i soles, poden 
confiar en si mateixos i mateixes per tirar endavant, i sobretot que sempre 
trobaran altres persones (o animalets) que els ajudaran i protegiran. 

• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament 
 i la soledat no volguda.

// PLOEY: MAI VOLARÀS SOL
8 i 9 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
9 i 12 d’abril (virtual)

Llargmetratge animat
Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018 
83 minuts · Versió en català

• Dret dels infants a rebre protecció davant de situacions 
 de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament i la soledat 
 no volguda.

En Ploey és un petit corriol que no aprèn a volar a temps, per seguir tot l’estol 
en el viatge d’emigració de tardor. Caldrà que s’espavili solet per sobreviure 
a l'hivern àrtic, als enemics que l’assetgen (un falcó i una guineu) i a les seves 
pròpies pors, per retrobar-se amb la mare i l’amigueta quan torni 
la primavera. Per sort, l'ajuden a superar els problemes una perdiu blanca, 
uns ratolins i un ren.

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

Inscripcions obertes fins al 22 de març de 2021

Inscripció màxima: 
270-300 alumnes per sessió 
(segons disponibilitat de places i protocols covid-19 vigents)

2020-2021
// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants 

A Barcelona 
els infants no esteu sols

Del 7 al 22 d’abril, a les 10:15 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Cicle superior

Educació infantil

Cicle inicial

// L’EXTRAORDINARI VIATGE 
DE T.S. SPIVET
14 i 15 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
15 i 16 d’abril (virtual)

Llargmetratge 
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013 
105 minuts · Versió en català

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

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 en ciència. 
Viu marcat pel sentiment de culpabilitat per la mort del seu germà bessó, 
quan aquest jugava amb una escopeta. Malgrat la seva edat, guanya un premi 
científic i decideix viatjar sol fins a Washington. Superada la incredulitat de la 
institució donant del premi, aquesta el promou mediàticament, fins que la 
família el rescata i el recupera en tots els sentits.

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

Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia



// QUÈ FEM AMB MAISIE?
12 i 13 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
13 i 14 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Scott McGehee i David Siegel · EUA, 2012
99 minuts · Versió en català

 A Nova York, la petita Maisie, de 6 anys, és objecte dels litigis de divorci entre 
el seu pare i la seva mare. La mare és una estrella de rock i el pare un marxant 
d'art. Malgrat omplir-la de confort i atencions, saben ben poc d'estimar. 
La Maisie es passa la vida traginada entre una cangur i un cuidador que, 
en canvi, li brinden més amor que els seus progenitors.

 

• Dret dels infants a rebre atenció i estima en situacions 
 de desemparament.
• Dret dels infants a ser acompanyats d’una figura cuidadora si els seus 
 progenitors no els donen l’atenció necessària per al seu creixement 
 personal.

// EL VIATGE DE BU 
I ALTRES CONTES
7 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
7 i 8 d’abril (virtual)

Curtmetratges animats
Julien Bisaro, Nils Skapāns, Ya-Ting Yu, Claudia Ruiz, 
Roman Kachanov i Marina Svojíková  
URSS (1967), Taiwan (2012), Letònia (2013), Argentina (2018), 
i Bèlgica i França (2019)
65 minuts · Versió sense diàlegs, en català o en castellà

Les històries d’un gat, una òliba i una girafa, i les de tres nenes en situacions 
diverses els mostraran que, si en algun moment es troben sols i soles, poden 
confiar en si mateixos i mateixes per tirar endavant, i sobretot que sempre 
trobaran altres persones (o animalets) que els ajudaran i protegiran. 

• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament 
 i la soledat no volguda.

// PLOEY: MAI VOLARÀS SOL
8 i 9 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
9 i 12 d’abril (virtual)

Llargmetratge animat
Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018 
83 minuts · Versió en català

• Dret dels infants a rebre protecció davant de situacions 
 de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament i la soledat 
 no volguda.

En Ploey és un petit corriol que no aprèn a volar a temps, per seguir tot l’estol 
en el viatge d’emigració de tardor. Caldrà que s’espavili solet per sobreviure 
a l'hivern àrtic, als enemics que l’assetgen (un falcó i una guineu) i a les seves 
pròpies pors, per retrobar-se amb la mare i l’amigueta quan torni 
la primavera. Per sort, l'ajuden a superar els problemes una perdiu blanca, 
uns ratolins i un ren.

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

Inscripcions obertes fins al 22 de març de 2021

Inscripció màxima: 
270-300 alumnes per sessió 
(segons disponibilitat de places i protocols covid-19 vigents)

2020-2021
// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants 

A Barcelona 
els infants no esteu sols

Del 7 al 22 d’abril, a les 10:15 h

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Cicle mitjà

Cicle superior

Educació infantil

Cicle inicial

// L’EXTRAORDINARI VIATGE 
DE T.S. SPIVET
14 i 15 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
15 i 16 d’abril (virtual)

Llargmetratge 
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013 
105 minuts · Versió en català

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

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 en ciència. 
Viu marcat pel sentiment de culpabilitat per la mort del seu germà bessó, 
quan aquest jugava amb una escopeta. Malgrat la seva edat, guanya un premi 
científic i decideix viatjar sol fins a Washington. Superada la incredulitat de la 
institució donant del premi, aquesta el promou mediàticament, fins que la 
família el rescata i el recupera en tots els sentits.

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

Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia



 // LA MEVA SETMANA 
EXTRAORDINÀRIA AMB LA TESS
16, 19 i 20 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
19 i 20 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Steven Wouterlood · Països Baixos, 2019 
82 minuts · Versió en català

En Sam coneix la Tess a l'illa on passa les vacances amb la seva família. 
En Sam està obsessionat pel perill de quedar-se sol per ser el més petit, i per 
això s'exercita a acostumar-se a la soledat. La Tess viu amb la seva mare, 
infermera soltera, que no li ha donat mai raó del seu pare. Ella l'ha descobert 
per les xarxes socials i s'ha inventat un subterfugi per fer-lo venir a l'illa, 
sense dir-li res. Mentrestant, la Tess i en Sam van travant una forta amistat, 
que endolceix les seves respectives soledats.

• Dret dels infants a viure acompanyats per la seva família.
• Dret de tots els infants a gaudir de l’amistat.

// UN MONSTRUO VIENE A VERME
21 i 22 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
21 i 22 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Juan Antonio Bayona · Espanya, 2016
100 minuts · Versió en castellà

En Connor ha d'ocupar-se de portar les regnes de la casa, la seva mare està 
malalta de càncer. El pare viu als EUA. A més, a l'escola se sent molt sol i 
també rep l’assetjament constant d’un grup de companys que l’increpa,
l’insulta i el pega. Enmig de tot el dolor, el protagonista intentarà superar 
les seves pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre imaginari que l’obligarà 
a endinsar-se en els seus sentiments. Aquestes fantasies l’acompanyaran 
a fer front a la malaltia de la seva mare i també a la seva àvia.

• Dret dels infants a l’acompanyament en circumstàncies difícils 
 i de desempara.
• Dret dels infants a la protecció institucional quan són víctimes 
 de bullying.

1 2  i        d’ESOr n
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// Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
2020-2021 

A Barcelona 
els infants no esteu sols

Del 7 al 22 d’abril, 
a les 10:15 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

// L’EXTRAORDINARI 
VIATGE DE T.S. SPIVET
Diumenges 18 d’abril i 2 de maig, 
a les 11 h
Llargmetratge
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013 
105 minuts · Versió en català
Recomanada a partir de 8 anys

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

// PLOEY: 
MAI VOLARÀS SOL
Diumenges 11 i 25 d’abril, a les 11 h

Llargmetratge animat
Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018
83 minuts · Versió en català
Recomanada a partir de 4-5 anys

• Dret dels infants a rebre protecció davant de 
 situacions de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra 
 l’aïllament i la soledat no volguda.

Consulteu les novetats: 

barcelona.cat/infanciawww.cinemadretsinfants.cat



 // LA MEVA SETMANA 
EXTRAORDINÀRIA AMB LA TESS
16, 19 i 20 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
19 i 20 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Steven Wouterlood · Països Baixos, 2019 
82 minuts · Versió en català

En Sam coneix la Tess a l'illa on passa les vacances amb la seva família. 
En Sam està obsessionat pel perill de quedar-se sol per ser el més petit, i per 
això s'exercita a acostumar-se a la soledat. La Tess viu amb la seva mare, 
infermera soltera, que no li ha donat mai raó del seu pare. Ella l'ha descobert 
per les xarxes socials i s'ha inventat un subterfugi per fer-lo venir a l'illa, 
sense dir-li res. Mentrestant, la Tess i en Sam van travant una forta amistat, 
que endolceix les seves respectives soledats.

• Dret dels infants a viure acompanyats per la seva família.
• Dret de tots els infants a gaudir de l’amistat.

// UN MONSTRUO VIENE A VERME
21 i 22 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
21 i 22 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Juan Antonio Bayona · Espanya, 2016
100 minuts · Versió en castellà

En Connor ha d'ocupar-se de portar les regnes de la casa, la seva mare està 
malalta de càncer. El pare viu als EUA. A més, a l'escola se sent molt sol i 
també rep l’assetjament constant d’un grup de companys que l’increpa,
l’insulta i el pega. Enmig de tot el dolor, el protagonista intentarà superar 
les seves pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre imaginari que l’obligarà 
a endinsar-se en els seus sentiments. Aquestes fantasies l’acompanyaran 
a fer front a la malaltia de la seva mare i també a la seva àvia.

• Dret dels infants a l’acompanyament en circumstàncies difícils 
 i de desempara.
• Dret dels infants a la protecció institucional quan són víctimes 
 de bullying.

1 2  i        d’ESOr n

3 4  i       d’ESOr t
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// QUÈ FEM AMB MAISIE?
12 i 13 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
13 i 14 d’abril (virtual)

Llargmetratge
Scott McGehee i David Siegel · EUA, 2012
99 minuts · Versió en català

 A Nova York, la petita Maisie, de 6 anys, és objecte dels litigis de divorci entre 
el seu pare i la seva mare. La mare és una estrella de rock i el pare un marxant 
d'art. Malgrat omplir-la de confort i atencions, saben ben poc d'estimar. 
La Maisie es passa la vida traginada entre una cangur i un cuidador que, 
en canvi, li brinden més amor que els seus progenitors.

 

• Dret dels infants a rebre atenció i estima en situacions 
 de desemparament.
• Dret dels infants a ser acompanyats d’una figura cuidadora si els seus 
 progenitors no els donen l’atenció necessària per al seu creixement 
 personal.

// EL VIATGE DE BU 
I ALTRES CONTES
7 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
7 i 8 d’abril (virtual)

Curtmetratges animats
Julien Bisaro, Nils Skapāns, Ya-Ting Yu, Claudia Ruiz, 
Roman Kachanov i Marina Svojíková  
URSS (1967), Taiwan (2012), Letònia (2013), Argentina (2018), 
i Bèlgica i França (2019)
65 minuts · Versió sense diàlegs, en català o en castellà

Les històries d’un gat, una òliba i una girafa, i les de tres nenes en situacions 
diverses els mostraran que, si en algun moment es troben sols i soles, poden 
confiar en si mateixos i mateixes per tirar endavant, i sobretot que sempre 
trobaran altres persones (o animalets) que els ajudaran i protegiran. 

• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament 
 i la soledat no volguda.

// PLOEY: MAI VOLARÀS SOL
8 i 9 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
9 i 12 d’abril (virtual)

Llargmetratge animat
Árni Ásgeirsson · Islàndia i Bèlgica, 2018 
83 minuts · Versió en català

• Dret dels infants a rebre protecció davant de situacions 
 de desemparament.
• Dret de tots els infants a la protecció contra l’aïllament i la soledat 
 no volguda.

En Ploey és un petit corriol que no aprèn a volar a temps, per seguir tot l’estol 
en el viatge d’emigració de tardor. Caldrà que s’espavili solet per sobreviure 
a l'hivern àrtic, als enemics que l’assetgen (un falcó i una guineu) i a les seves 
pròpies pors, per retrobar-se amb la mare i l’amigueta quan torni 
la primavera. Per sort, l'ajuden a superar els problemes una perdiu blanca, 
uns ratolins i un ren.

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

Inscripcions obertes fins al 22 de març de 2021

Inscripció màxima: 
270-300 alumnes per sessió 
(segons disponibilitat de places i protocols covid-19 vigents)
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// L’EXTRAORDINARI VIATGE 
DE T.S. SPIVET
14 i 15 d’abril, a les 10:15 h (presencial)
15 i 16 d’abril (virtual)

Llargmetratge 
Jean-Pierre Jeunet · França i Canadà, 2013 
105 minuts · Versió en català

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

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 en ciència. 
Viu marcat pel sentiment de culpabilitat per la mort del seu germà bessó, 
quan aquest jugava amb una escopeta. Malgrat la seva edat, guanya un premi 
científic i decideix viatjar sol fins a Washington. Superada la incredulitat de la 
institució donant del premi, aquesta el promou mediàticament, fins que la 
família el rescata i el recupera en tots els sentits.

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

Audiodescripció i subtitulació disponibles sota demanda prèvia




