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1. CICLE DE CINEMA DELS DRETS DELS INFANTS

1.1. Propòsit i enfocament

El Cicle de Cinema de Drets dels Infants 2022-23 proposa afa-
vorir el coneixement i la posada en pràctica del dret a la ciutat, 
entre la població més jove. La idea és promoure la reflexió sobre 
quines necessitats té la infància i l’adolescència per gaudir dels 
espais públics de Barcelona, com ara entorns naturals, zones 
d’esbarjo i per jugar, aire net i sa, punts de trobada i relació, equi-
paments culturals i esportius, etc.

Fent servir el títol Barcelona dona molt de joc, l’Ajuntament de 
Barcelona pretén desvetllar la consciència que els nens i les ne-
nes, els nois i les noies tenen dret a un entorn amable i amigable, 
que n’afavoreixi el benestar i la qualitat de vida. Per viure digna-
ment, és imprescindible que els habitants més menuts puguin 
fruir d’una ciutat i d’un barri on es treballi per a la millora de les 
condicions socials i ambientals.

L’edició 2022-23 del CCDI ofereix recursos per treballar a l’aula els 
drets dels infants vinculats a viure en un entorn urbà que re-
sulti agradable i s’adapti plenament a les seves necessitats. La 
font d’inspiració rau a: la Declaració Universal dels Drets Humans, 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant, la Llei dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Carta de Ciutada-
nia. Carta de drets i deures de Barcelona. L’any1998 l’Ajuntament 
de Barcelona va impulsar i després va signar la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Basat en el principi de 
l’equitat, aquest document se sosté en la voluntat d’integrar el 
lligam social dins l’espai públic, de forma durable.

A educació infantil es projecta la pel·lícula Yoko y sus amigos. 
En ella, en Vik i la seva família acaben d’arribar a una nova ciutat, 
on s’han traslladat per la feina del pare. Prop de casa, hi ha un 
magnífic parc que manté trets del bosc que havia estat abans. 
En Vik hi coneix la Mai i l’Otto, amb qui de seguida fa amistat. 
Els jocs dels infants atrauen en Yoko, un ésser màgic que viu des 
de sempre en aquell indret. En Yoko s’integra al grup d’infants 
i converteix els seus jocs en aventures fantasioses que els fan 
redescobrir l’entorn i fer volar la imaginació.

El recorregut pedagògic va de l’aula al cinema, del cinema a l’aula 
i de l’aula a la vida quotidiana i a l’entorn dels nens i les nenes. Per 
facilitar-ho, el web disposa dels materials didàctics, les creacions 
de l’alumnat, i la informació sobre les projeccions familiars, una 
sessió adreçada a adolescents, i una altra per a lleure educatiu.

El Cicle de Cinema dels Drets dels 
Infants (CCDI) és un programa 
educatiu promogut pel Departa-
ment de Promoció de la Infància 
de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI de 
l’Ajuntament de Barcelona, engegat 
l’any 2000 en col·laboració amb 
l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

L’edició 2022-23 del CCDI ofereix re-
cursos per treballar a l’aula aquells 
drets dels infants que fan possible 
un entorn urbà amable i amigable.

https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
http://www.cinemadretsinfants.cat
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1. Aprendre a ser i actuar d’una ma-
nera cada vegada més autònoma.

2. Aprendre a pensar i a comunicar.

3. Aprendre a descobrir i tenir 
iniciativa.

4. Aprendre a conviure i habitar el 
món.

1.2. Competències bàsiques i relacions
curriculars

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més 
autònoma

- Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capaci-
tats com limitacions personals.
- Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situaci-
ons de dificultat: físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals; 
comptant amb l’ajut de les persones adultes o els iguals.
- Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, 
enuig i por a partir de les pròpies vivències. Associació amb cau-
ses i conseqüències. Relació entre coneixement i acció.
- Prudència davant algunes situacions de risc o perill.
- Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines refe-
rits a la cura del cos: higiene, descans, alimentació, seguretat.
- Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut 
com a benestar personal i interpersonal.

2. Aprendre a pensar i a comunicar

- Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la 
realitat, processos, canvis.
- Identificació d’informacions proporcionades pels diferents mit-
jans de comunicació, i expressió de la pròpia opinió.
- Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions 
provocades per les produccions artístiques.
- Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivènci-
es o fantasies a través del dibuix i altres produccions artístiques.
- Foment de l’expressió i comunicació d’emocions alienes per
mitjà dels diferents llenguatges.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

- Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.
- Interès i confiança cap a les emocions pròpies i alienes.
- Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, etc.

4. Aprendre a conviure i habitar el món

- Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb 
els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.
- Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions 
de les altres persones. Sensibilitat i percepció de les necessitats 
i els desitjos dels altres amb progressiva actitud d’ajuda i de col-
laboració. Comportaments d’empatia i assertivitat.



5Cicle de Cinema dels 
Drets dels Infants //

TORNAR A L’ÍNDEX

Guia didàctica
Segon cicle d’educació infantil

YOKO Y SUS AMIGOS
Iñigo Berasategui, Juanjo Elordi 

i Rishat Gilmetdinov 

1.
 C

IC
LE

 D
E 

CI
N

EM
A

 D
EL

S 
D

RE
TS

 D
EL

S 
IN

FA
N

TS

1. Dret dels infants a trobar a la 
ciutat de Barcelona les condicions 
socials, econòmiques, polítiques, 
culturals i ambientals per viure-hi 
dignament.

2. Dret dels infants a una ciutat amb 
espais naturals que garanteixin 
el joc i la convivència, de manera 
harmoniosa i sana.

1.3. Drets a treballar

1. Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona les condicions 
socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i 
d’accessibilitat universal per viure-hi dignament.

2. Dret dels infants a una ciutat amb espais naturals que 
garanteixin el joc i la convivència, de manera harmoniosa i sana.

1.4. Marc legal relacionat

Convenció sobre els Drets de l’Infant

Article 27.1. Els estats membres reconeixen el dret de tots els 
infants a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, 
mental, espiritual, moral i social.

Article 31.1. Els estats membres reconeixen el dret de l’infant 
al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo 
adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida 
cultural i les arts.

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

Article X. Protecció de la vida privada i familiar
5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi que els 
infants puguin gaudir de la seva infantesa.

Article XVIII. Dret al medi ambient
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa 
que cerqui la compatibilitat entre desenvolupament econòmic i 
equilibri ambiental.
3. Les autoritats municipals executen totes les accions 
necessàries perquè els ciutadans i ciutadanes apreciïn, sense 
degradar-lo, el paisatge que envolta i configura la ciutat i perquè 
siguin consultats sobre les modificacions que el puguin alterar.
4. Les autoritats municipals desenvolupen una educació 
específicament orientada envers el respecte de la natura, en 
particular per als infants.

Article XIX. Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament 
urbanístic ordenat que garanteixi una relació harmoniosa entre 
l’hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i 
les estructures destinades als usos col·lectius.
2. Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació 
dels ciutadans i ciutadanes, una planificació i una gestió urbanes

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/%5BPDF%5D%20Convenci%C3%B3%20dels%20Drets%20dels%20Infants.pdf
https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
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3. En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni 
natural, històric, arquitectònic, cultural i artístic de les ciutats (...).

Article XXI. Dret al lleure
2. Les autoritats locals garanteixen l’existència d’espais lúdics de 
qualitat oberts a tots els infants sense discriminació.

Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona

Capítol 1. Drets i deures de ciutadania
Article 4. A la ciutat
Totes les persones tenen dret a trobar a la ciutat de Barcelona les 
condicions socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals 
i d’accessibilitat universal per viure-hi dignament.

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:
b) Han de tenir garantits els recursos socials per al ple 
desenvolupament físic, mental, intel·lectual i ètic.

Capítol 5. Drets i deures ambientals
Article 31. Medi ambient de qualitat i entorn urbà sostenible
1. Totes les persones tenen dret a un medi ambient que permeti 
una bona qualitat de vida a la ciutat i, en particular, que l’hàbitat 
sigui lliure de residus i de contaminació (...).
3. L’Ajuntament de Barcelona té el deure de preservar i millorar el 
medi ambient i de potenciar la cultura mediambiental (...).

Legislació autonòmica i local que 
regula els drets dels infants:

1. Catalunya
Llei dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència (íntegra).

2. Barcelona
Carta de Ciutadania. Carta de drets 
i deures de Barcelona (íntegra).

https://ja.cat/ncWas
http://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/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
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/convencioinfants_30aniversari_online.pdf
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2. LA PEL·LÍCULA

2.1. Fitxa tècnica breu

Títol original: Yoko eta lagunak
Direcció: Iñigo Berasategui, Juanjo Elordi i Rishat Gilmetdinov
Guió: Edorta Barruetabeña
País de producció: Espanya
Any d’estrena: 2015
Durada: 80 minuts
Llargmetratge d’animació 2D
Versió en castellà

2.2. Sinopsi de l’argument

En Vik és un nen vergonyós i introvertit a qui costa fer noves 
amistats. El pitjor és que, cada vegada que ho aconsegueix, les 
ha de canviar, perquè envien el seu pare a treballar en una altra 
ciutat.

Amb l’última mudança, la família s’instal·la al costat d’un 
magnífic parc, on en Vik coneix la Mai i l’Otto. Els dos nens i la 
nena traven una forta amistat i, jugant plegats, desprenen tanta 
alegria que criden l’atenció d’en Yoko, un ésser màgic que habita 
al parc des de l’època en què era un bosc. Cada dia en sortir de 
l’escola, en Vik es troba amb la Mai i l’Otto, i en Yoko converteix 
els seus jocs en aventures fantàstiques: els munta en un tren 
volador, transforma el castell de joc del parc en una nau pirata, 
els transporta a cims gelats pels quals llisquen amb trineu, els fa 
esdevenir joguines... 

En Yoko també els ajuda a resoldre alguns conflictes que 
sorgeixen, com quan en Vik no vol compartir la seva pilota nova, 
o la Mai i l’Otto es pensen que el seu nou amic s’ha cansat de la 
seva companyia i se n’ha anat amb una altra colla.

Quan finalment sembla que viuen en un mar de felicitat, tornen 
a proposar un trasllat al seu pare, la qual cosa entristeix molt en 
Vik, perquè perdrà els seus nous amics.

Tràiler

https://youtu.be/zxTtls557K4
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2.3. Relacions entre la pel·lícula i els drets  
a treballar

2.3.1. El dret a la ciutat

El dret a la ciutat és un dels anomenats drets emergents. Aquests 
es caracteritzen per emergir des de baix, de necessitats 
detectades per part d’organitzacions socials o bé d’institucions 
locals, les més pròximes a la gent. La Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat és un document sorgit 
l’any 2000 d’un primer grup de ciutats, a partir d’una iniciativa de 
Barcelona. Conscients que la dinàmica socioeconòmica mundial 
té unes implicacions directes (i nefastes) sobre la vida de la 
ciutadania i en perjudiquen la qualitat de vida, cada cop més 
ajuntaments prenen mesures per garantir que la vida quotidiana 
de la població no es vegi alterada per les tendències globalistes 
(contaminació, economia postcapitalista, gentrificació, 
massificació per excés de turisme...). L’objectiu primordial és que 
les ciutats puguin desenvolupar-se a una escala humana, curosa 
amb el medi ambient i saludable.

Un dels àmbits més clars d’intervenció del dret a la ciutat se 
centra en la preservació de l’entorn vital, sovint massa degradat 
per la mobilitat rodada. Es tracta de promoure l’espai públic com 
a lloc de socialització i de convivència dels veïns i les veïnes, i 
també de preservar, dins de les ciutats, espais naturals que facin 
la vida més sana i agradable. De cara a la infància, l’objectiu és 
tornar a fer possible zones urbanes jugables, amb els nens i les 
nenes ocupant els carrers i les places dels barris. Per exemple, 
Barcelona està treballant per ampliar, millorar i diversificar les 
oportunitats de joc a l’espai públic per a infants i adolescents, 
amb la idea de contribuir a una millor vida comunitària.

Com a conclusió, el dret a la ciutat fa referència a habitar 
les aglomeracions urbanes de manera digna i al fet que es 
garanteixi la qualitat de vida de tota la població. Això significa 
que la ciutadania tingui més i millor accés a l’espai públic, que 
els carrers no estiguin monopolitzats pels vehicles de motor, 
que a les ciutats hi hagi més vegetació i espais verds, que tots 
els infants frueixin d’espais de joc a prop de casa, que el jovent 
pugui gaudir d’espais de trobada i de relació, que es gestionin 
equipaments i serveis per a les persones de diferents edats, etc.

Per assolir-ho, la petita infància hi juga un doble rol clau. D’una 
banda, és la generació que ha de poder créixer en unes ciutats 
més humanes i amigables. D’altra banda, les seves necessitats 
vitals es prenen com a font d’inspiració.
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https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
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2.3.2. Elements de la història més descatables

El dret a la ciutat és precisament un dels temes centrals del 
film Yoko y sus amigos. En Vik té la sort d’anar-se’n a viure al 
costat d’un nou parc, la qual cosa li dona l’oportunitat de sortir 
de casa, de socialitzar i de fer amistat amb altres nens i nenes. 
En Vik és fill únic, introvertit i força vergonyós, i tenir a prop un 
espai com el parc li permet obrir-se i superar les seves pors, 
mitjançant recursos tan simples com el joc i l’amistat. Com li diu 
la seva mare: “El parc és per fer amics”. Posteriorment, jugant a 
pirates amb l’Otto i la Mai, tots tres descobriran que el tresor que 
busquen no és cap altre que el mateix parc.

Els espais de què gaudeixen al parc i l’empatia que els genera jugar 
junts facilita que en Vik, l’Otto i la Mai despleguin situacions molt 
diverses que inclouen el joc simbòlic, el qual caracteritza el període 
que va dels dos als sis anys. Des d’un bon principi i gairebé sense 
adonar-se’n, tots tres s’ho passen molt bé reinventant situacions 
de la vida quotidiana del món adult i protagonitzant aventures 
sorgides de la fantasia.

Curiosament, a la pel·lícula Yoko y sus amigos ho posa fàcil el 
fet que pares i mares no accedeixin al parc. Solen esperar els fills 
i les filles a la terrassa del bar de l’entrada, amb la tranquil·litat 
que ja tenen prou autonomia i que la zona verda compta amb 
una encarregada que també els farà un cop d’ull. La presència 
adulta a l’immens espai de joc queda gairebé circumscrita a la 
Marisol, que fa tasques de vetlla del parc (i dels infants), i es va 
topant assíduament amb els nens i les nenes que hi juguen. Això 
facilita que els més menuts es facin seva la zona verda i esdevingui 
l’escenari de moltes maneres de jugar.

La capacitat d’en Vik, l’Otto i la Mai per fer volar la imaginació 
i representar situacions molt diferents desperta l’interès d’en 
Yoko, l’habitant misteriós del parc que només veuen els nens i 
les nenes que entren de ple en el món de la fantasia. La màgia 
d’en Yoko obre als tres infants la possibilitat de protagonitzar 
aventures increïbles: conduir un tren volador, convertir-se en 
pirates, construir un amagatall impossible, viure un rescat a l’estil 
ninja, transformar-se en joguines i en altres infants, i jugar a una 
versió màgica d’un, dos, tres i pica paret. 

Tot això és gràcies a què el consistori de la ciutat ha preservat 
un espai natural proper. El parc és el nou equipament que 
inaugura l’alcalde quan la família d’en Vik arriba. L’ajuntament 
ha rehabilitat un antic bosc i l’ha integrat a la trama urbana. 
N’ha respectat força el caràcter d’espai verd i de natura en estat 
pur, per tal d’oferir un pulmó a la xarxa de carrers amb circulació 

2.
 L

A
 P

EL
·L

ÍC
U

LA El dret a la ciutat és precisament un 

dels temes centrals del film Yoko y sus 

amigos. En Vik té la sort d’anar-se’n a 

viure al costat d’un nou parc, la qual 

cosa li dona l’oportunitat de sortir de 

casa, de socialitzar i de fer amistat 

amb altres nens i nenes.



10Cicle de Cinema dels 
Drets dels Infants //

TORNAR A L’ÍNDEX

Guia didàctica
Segon cicle d’educació infantil

YOKO Y SUS AMIGOS
Iñigo Berasategui, Juanjo Elordi 

i Rishat Gilmetdinov 

de vehicles de motor. El fet que la ciutadania pugui fruir d’un 
espai així prop de casa, contribueix a la millora de la salut i 
del benestar. Per als infants, l’accés a espais verds suposa una 
millora de la capacitat d’atenció, el desenvolupament emocional 
i del comportament, i fins i tot produeix canvis estructurals 
beneficiosos en el cervell.

2.3.3. Beneficis per als personatges

El nou parc de la ciutat ofereix una sèrie d’elements beneficiosos 
per a en Vik, l’Otto, la Mai i la resta d’infants que en gaudeixen  
i hi van a jugar:

- Esplaiar-se en un entorn natural afavoreix l’activitat física entre 
nens i nenes d’edats similars, en lloc d’optar per activitats més 
sedentàries com ara les vinculades a les pantalles.

- Jugar en espais oberts resulta també molt recomanable per a la 
salut emocional dels més menuts i les més menudes, a l’hora de 
viure situacions d’alegria, de felicitat, de tranquil·litat, de tristesa, 
d’enuig, de preocupació, etc.

- Anar-hi facilita a en Vik conèixer, relacionar-se, jugar i fer amistat 
amb altres infants, la qual cosa el fa créixer de manera sana, i 
estimula les seves aptituds de convivència i de socialització.

- Gaudir d’un espai públic que compta amb una certa tasca de 
custòdia de la Marisol, mentre hi fa de jardinera, possibilita que 
nens i nenes puguin fer la seva, sense estar sota la vigilància 
permanent de les famílies.
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- Oferir llocs d’interacció per a pares, mares, avis i àvies, etc. acaba 
generant vincles comunitaris als barris i llaços d’empatia entre les 
famílies dels infants que fan amistat.

El film Yoko y sus amigos mostra totes aquestes facetes en el 
marc de la vida quotidiana que sorgeix amb els infants gaudint 
del parc. En una seqüència en Vik es nega a compartir la pilota 
que li acaba de regalar el seu pare. Després del recel inicial, 
comprèn que és molt millor jugar a pilota amb l’Otto i la Mai. 
En altres moments, el trio juga amb total compenetració i molt 
bona sintonia. En la darrera situació, l’afinitat es trenca per 
l’aparició d’una altra colla, i pel malentès de l’Otto arran d’un 
comentari que en Vik fa als nous amics i amigues. Tant l’espai 
natural com la intercessió màgica d’en Yoko i la presència 
constant de la Marisol ajuden a resoldre l’enrenou.

El fet que el parc faciliti totes aquestes interrelacions remarca la 
importància que cada barri d’una ciutat tingui a l’abast espais 
públics, on els infants puguin desenvolupar-se de manera plena i 
adquirir experiència de la vida.
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Seqüència didàctica:

1. Activitat prèvia a l’aula (1 hora).

2. Anada al cinema per participar a 
la sessió de projecció.

3. Activitat de creació a l’aula (entre 
1 hora i 4 hores, com a màxim).

4. Acció de compartir al web les 
creacions de cada grup classe.

5. Possibles interaccions de l’alum-
nat a casa, amb la comunitat 
educativa i l’entorn.

3. PROPOSTA PEDAGÒGICA

3.1. Plantejament general

La seqüència didàctica que proposem al voltant de la pel·lícula 
Yoko y sus amigos es conforma de cinc moments educatius 
complementaris:

1. Activitat prèvia a l’aula (1 hora).
2. Anada al cinema per participar a la sessió de projecció.
3. Activitat de creació a l’aula (entre 1 hora i 4 hores, com a 
màxim).
4. Acció per compartir al web les creacions de cada grup 
classe.
5. Possibles interaccions de l’alumnat a casa, amb la 
comunitat educativa i l’entorn.

3.2. Per anar al cinema

Abans de la sessió de cinema, us suggerim desenvolupar una 
activitat prèvia a l’aula d’una hora de classe. Us proposem un 
possible enfocament de la sessió però el podeu adaptar com mi-
llor us convingui i sobretot en funció de si treballeu a P3, P4 o P5.
 
S’obre amb una roda d’aportacions dels nens i les nenes de la 
classe per enumerar tres qüestions: com els agrada passar-s’ho 
bé, a quins espais prefereixen anar a jugar i amb què es divertei-
xen al barri i a la ciutat. En funció de l’edat, es pot recollir la llista 
d’idees compartides a la pissarra o bé complementar-les amb 
algunes imatges. També és possible treballar-ho en petits grups 
(15’).

A continuació, es recull el conjunt d’activitats que duen a terme a 
l’espai públic i què els cal per gaudir-ne amb plenitud. Tot seguit, 
entre tots i totes s’elabora un llistat de necessitats per a nens i 
nenes de la seva edat a la ciutat. És important anar donant veu al 
màxim nombre d’infants (10’).

Acompanyant-ho amb il·lustracions de suport (en paper o 
projectades), el o la docent ressalta com es pot afavorir que els 
infants frueixin de la ciutat i amb què precisen comptar. Es reco-
mana combinar-ho amb la recollida d’algunes de les reaccions 
de l’alumnat. Aquesta serà també una bona ocasió per explicar 
que els nens i les nenes de tot el món tenen reconeguts uns 
drets, entre els quals hi ha el dret a una ciutat amable i harmo-
niosa. El món adult i l’escola tenen el compromís de promoure 
espais i situacions que l’afavoreixin en tots els sentits (15’).

http://cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/convenciodretsinfant_lecturafacil.pdf
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La idea és comentar també els drets dels infants que es treballen:

1. Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona les condi-
cions socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i 
d’accessibilitat universal per viure-hi dignament.
2. Dret dels infants a una ciutat amb espais naturals que ga-
ranteixin el joc i la convivència, de manera harmoniosa i sana.

És important lligar-los amb tot allò que hagi sorgit del cúmul 
d’aportacions i la posada en comú. L’objectiu és provocar una 
descoberta participada sobre la importància del dret dels infants 
a la ciutat. Tant les famílies com les institucions que se’n cuiden 
els han de garantir-lo (10’).

Tant aquesta descoberta com un petit resum del debat portat 
a terme a l’aula conformen el contingut de l’aportació de cada 
grup classe a la sala de cinema, de la mà de dos o tres portaveus. 
Estaria molt bé poder-la gravar en vídeo i aleshores es projectaria 
a l’inici de la projecció.

Com a tancament de la sessió o bé el dia abans de la projec-
ció (en funció del temps disponible), recomanem fer una breu 
presentació de la pel·lícula Yoko y sus amigos. Si es disposa 
d’Internet i d’equips de visionat a l’aula, el més recomanable és 
projectar-ne el tràiler, amb la idea de contextualitzar la història 
en relació al dret dels infants a la ciutat. Si no es pot, l’alternativa 
és imprimir alguns fotogrames del film. També es pot llegir o 
comentar la sinopsi (10’).

L’objectiu d’aquest treball previ a l’aula és situar la pel·lícula esco-
llida en relació als drets a treballar, i també preparar la projecció 
entre tots i totes. També és una bona oportunitat per extreure els 
elements claus que cada grup classe aportarà a la sala de cine-
ma, en format vídeo o de viva veu.
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https://youtu.be/zxTtls557K4
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/convenciodretsinfant_lecturafacil.pdf
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3.3. Del cinema a l’aula

Dibuixem com ens divertim a la ciutat

Després de veure la pel·lícula Yoko y sus amigos, proposem 
portar a terme una activitat de creació a l’aula que es basa a sub-
dividir el grup classe en quatre subgrups (potser per racons). El 
punt de partida és que cada equip copsi el sentit dels drets dels 
infants a treballar:

1. Dret dels infants a trobar a la ciutat de Barcelona les condi-
cions socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i 
d’accessibilitat universal per viure-hi dignament.
2. Dret dels infants a una ciutat amb espais naturals que ga-
ranteixin el joc i la convivència, de manera harmoniosa i sana.

Cada subgrup elaborarà una sèrie de 4 a 6 dibuixos al voltant 
d’aquests drets i del record de tot allò que els hagi frapat més del 
film que van anar a veure al cinema.

Per començar l’activitat, s’aconsella refrescar algunes imatges del 
tràiler en línia, comentar-les breument i, tot seguit, decidir els 
subgrups de treball. A continuació, cada nen o nena farà indivi-
dualment un o dos dibuixos relacionats amb els drets a treballar, 
inspirant-se en alguna escena de la pel·lícula Yoko y sus amigos, 
aquelles que li hagin cridat més l’atenció.

Arriba el moment de mirar els dibuixos dels companys i les com-
panyes d’equip. A cada subgrup, cadascú comparteix què ha di-
buixat i el perquè. La posada en comú serà el punt de partida per 
acordar el guió de la sèrie de 4 o 6 dibuixos a fer en petit grup.

Compartides les mirades dels i les integrants, l’equip passa a ela-
borar la sèrie de dibuixos acordats, per parelles. Si pel nivell edu-
catiu es dona el cas, convé escriure un títol per a cada imatge i/o 
decidir-ne un per a tota la seqüència. En acabar les il·lustracions, 
cada subgrup pot pintar els dibuixos o treballar-los amb collage, 
la tècnica que el o la docent trobi més convenient i interessant, 
en funció de l’edat i les arts plàstiques que estigui explorant.
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Per finalitzar, es proposa organitzar una posada en comú a l’aula 
perquè cada subgrup expliqui a la resta quines idees ha treba-
llat i com les ha plasmat en imatges. Amb aquesta presentació 
i petita reflexió, s’aconseguirà fer una bona repassada als drets 
dels infants abordats durant les activitats portades a terme entre 
abans i després de la projecció del film Yoko y sus amigos.

El resultat de cada subgrup es digitalitzarà per després compar-
tir-lo al web del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants amb la 
resta d’escoles participants. Per grup classe, també es pot confec-
cionar una presentació conjunta, en format digital, de les sèries 
de dibuixos dels quatre subgrups.

Aquesta activitat pot desenvolupar-se en una sola sessió d’una 
hora de classe. En aquest cas, en primer lloc, cal fer una distribu-
ció de subgrups i tasques, una explicació breu de l’activitat i una 
recollida ràpida d’impressions sobre la projecció. En base a tot 
això, es recorda quins drets dels infants s’estan treballant i se’n fa 
una petita reflexió conjunta. La segona part de la sessió es dedi-
ca que cada subgrup elabori la seva sèrie de dibuixos.

Si és possible, recomanem que l’activitat de creació a l’aula agafi 
un tractament més transversal al currículum i es pugui desplegar 
en diverses sessions. La durada ideal és de quatre hores lectives. 
Així es dona pes a la revisió dels drets a treballar i de la pel·lícula 
Yoko y sus amigos, a la reflexió individual i col·lectiva, a l’ela-
boració i la posada en comú de les creacions fetes a l’aula, i a la 
recollida de les idees que vagin sorgint al llarg del procés.
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http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
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DURADA PROCEDIMENTS CONTINGUTS

1 hora
Visionat del film. Creació dels subgrups, 
repassada dels drets a treballar i distri-

bució de tasques.

Treball sobre els drets proposats i recor-
datori de com la pel·lícula resulta útil per 

parlar-ne.

1 hora

Realització dels primers dibuixos
individuals sobre escenes inspiradores. 
Acció per compartir-los en petit grup.

Presa d’acords per elaborar el guió de la 
sèrie de 4 a 6 dibuixos per part de cada 

subgrup.

Els dibuixos inicials expressen les primeres 
impressions sobre el film i els drets tre-
ballats. En compartir-les, sorgeix el relat 

comú. Per equips, comentari dels dibuixos 
que han anat sortint i acord de les idees 

bàsiques per fer el guió de la sèrie.

1 hora

Per parelles, elaboració dels 4 a 6 di-
buixos que configuren la sèrie de cada 

equip de treball per després passar-los a 
pintar o bé guarnir fent servir collage.

En el marc de l’equip de treball, s’elaboren 
i després es decoren els dibuixos que han 

resultat de les idees de tots i totes sobre els 
drets a tractar i la inspiració del film.

1 hora

Cada subgrup o taula acaba la sèrie i, tot 
seguit, explica la seva creació a la resta 

de la classe. És important fer una posada 
en comú final.

Realització dels acabats de la sèrie de 
dibuixos per part de cada subgrup i, si 

s’escau, escriptura del títol de la sequència. 
Presentació final de les creacions.

*Aquesta activitat es pot fer en una sola sessió, però es proposa un desplegament més minuciós per aprofundir 
a l’aula en els drets a treballar.

QUADRE RESUM: DEL CINEMA A L’AULA*
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3.4. De l’aula al món

Un cop enviats els resultats del vostre treball a l’aula (previ i/o 
posterior a l’anada al cinema) per publicar-los al web del Cicle de 
Cinema dels Drets dels Infants, us suggerim alguna petita acció 
per portar a terme en col·laboració amb les famílies del vostre 
alumnat. L’objectiu és connectar els aprenentatges i l’experiència 
viscuda amb la vida quotidiana i la immersió en l’entorn.
 

1. Cercar i després portar a classe fotografies, il·lustracions o 
dibuixos de com hauria de ser una ciutat amable, sana i har-
moniosa de cara als infants.
2. Aportar un parell d’idees comentades a casa sobre què 
significa el respecte del dret a la ciutat per a nens i nenes de 
la vostra edat.
3. Compartir a l’aula contes de la biblioteca de casa relacio-
nats amb la temàtica Barcelona dona molt de joc.

Si és possible, us aconsellem que visiteu amb l’alumnat l’apartat 
Creacions escolars del web i proposeu a les famílies entrar-hi.

3.5. Recull de creacions escolars

Un cop finalitzades les activitats prèvia i/o posterior a l’aula, cada 
grup classe ens farà arribar les reflexions i els aprenentatges de 
l’alumnat per email, Dropbox, WeTransfer o similar. Així anirem 
organitzant els resultats aportats per part de cada escola i els 
compartirem al web del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants.

Des de l’apartat Creacions escolars, podreu accedir tant a les 
vostres reflexions com a les de la resta d’escoles participants, que 
estaran organitzades per nivells educatius.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a
teleduca@teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.

3.6. Qüestionari d’avaluació per al professorat

Quan ja hàgiu portat a terme amb l’alumnat totes les passes de 
la seqüència didàctica plantejada, us enviarem per correu elec-
trònic un qüestionari d’avaluació que podreu omplir directament 
en línia. Per a qualsevol dubte, podeu contactar-nos a teleduca@
teleduca.org o bé al telèfon 93 450 98 26.

Us agraïm la vostra col·laboració en acompanyar el treball refle-
xiu i creatiu dels drets dels infants als centres escolars i esperem 
les vostres aportacions per anar millorant any rere any.
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http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat/creacions-escolars/
http://www.cinemadretsinfants.cat
http://www.cinemadretsinfants.cat/creacions-escolars/
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4. MATERIAL COMPLEMENTARI

4.1. Enllaços d’interès

- Web del Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
- Web d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona

Textos legislatius al web de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona (lectura fàcil):

- Declaració Universal dels Drets Humans
- Convenció sobre els Drets de l’Infant
- Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona

Altres: 

- Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i a l’adolescència

- Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
- Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
- Una ciutat més amable, més verda i menys dominada pel trànsit  

a elcritic.cat 
- Barcelona, ciutat jugable
- Guia pedagògica Apropa’t als parcs!
- Ciutats (catalanes) Amigues de la Infància a Ara Criatures
- La participació dels infants i adolescents, tema emergent de ciutat 

a educa.Barcelona
- La infància que exerceix el dret a la ciutat al Diari de l’Educació
- Una mà de contes

4.2. Bibliografia i filmografia
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- Cabeza, A. (2010). Espais verds: Rutes per Barcelona. Barcelona:  
La Galera

- D.A. (2011). La màgia del compost. Barcelona: Cadí
- Pelissier, J. i Hinder, C. (2017). Descobreixo la ciutat. Barcelona: 

Animallibres
- Pelissier, J. i Hinder, C. (2018). Descobreixo el parc. Barcelona: 

Animallibres

Filmografia

- Jacob, Mimi i els gossos del barri. Edmunds Jansons (dir.). Letònia 
i Polònia, 2019

- Un vent de màgia (Sèrie Ludovic). Co Hoedeman (dir.). Canadà, 
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