
El Cicle de Cinema i Drets dels Infants és un programa 
educatiu engegat l’any 2000 per la Regidoria de Dona 
i Drets Civils i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, 
adreçat als centres escolars. L’objectiu del cicle és potenciar, 
a partir del treball entorn a diferents pel·lícules, la reflexió sobre 
els drets i deures individuals i col·lectius dels infants. 
Per cinquè any aquest projecte també s’obre a totes les famílies 
i les convida a participar en aquesta proposta, que vol combinar
lleure, diàleg i aprenentatge.

// Cicle de Cinema i Drets dels Infants
2014-2015 

El dret a créixer  
en família 

// Cicle de Cinema sobre els Drets dels Infants
2014-2015 

El dret a créixer 
en família
9, 16, 23 i 30 de novembre, 11 h 
Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Les activitats són gratuïtes i les places limitades
(fins a omplir l’aforament de la sala)
Obertura taquilla: 10.15h

Per a més informació us podeu adreçar a:

TELEDUCA. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ
Telf: 93 450 98 26
teleduca@teleduca.org
cinemadretsinfants.org

bcn.cat/dretscivils
bcn.cat/educacio

Diumenges 9, 16, 23 
i 30 de novembre, 11 h 

Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175

Te
lè

fo
n

 0
10

. E
st

ab
lim

en
t:

 0
,3

73
 €

. C
os

t/
m

in
.: 

0,
08

9 
€

. T
ar

if
at

 p
er

 s
eg

on
s.

 I
V

A
 in

cl
òs

Cicle adreçat

a les FAMÍLIES

Sessions gratuïtes
telèfon 010 (24h)
facebook.com/bcn.cat
twitter.com/barcelona_cattelèfon 010 (24h)

 bcn.cat/
dretscivils



// L’ÓS
9 i 23 de novembre, 11 h
Pel·lícula recomanada a partir de 4 anys
Jean-Jacques Annaud
França, 1988
Versió catalana

Una cria d’ós es queda òrfena quan la seva mare 
té un accident mentre recull mel d’un rusc d’abelles. 
Comença llavors la seva ruta solitària fins que 
troba un gran ós que, en principi, no està disposat 
a fer-se càrrec del petit. Mentrestant, uns caçadors 
assetgen les muntanyes.

• El dret a la vida i a la protecció de l’infant orfe

// EL PERRO MONGOL
16 i 30 de novembre, 11 h
Pel·lícula recomanada a partir dels 7 anys

Byambasuren Davaa
Alemanya, 2005  
Versió castellana

Després de passar el curs escolar interna a la ciutat, 
una nena de 8 anys torna a la cabana de l’estepa 
on viu la seva família. Malgrat la situació d’aïllament 
quasi absolut, la vida transcorre en harmonia, 
no exempta dels petits conflictes quotidians que es
produeixen entre pares i fills arreu del món.

• El dret de l’infant a ser estimat i respectat en 
  la família, peça fonamental del seu desenvolupament 
  com a persona


