
 
 
 
 
 
  
Benvolguts, 
Benvolgudes,  
 
Un any més, us fem a mans la proposta pedagògica del programa Cicle de Cinema i Drets dels 
Infants, la qual no seria possible sense la participació dels centres educatius de la ciutat. 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte  és l’educació en Drets Humans. Tant els  infants com les 
famílies  aprenen sobre els drets i deures tant individuals com col·lectius, en un marc interactiu i 
participatiu que  facilita la comunicació i el diàleg. 
 
Per al curs 2017-2018, el centre d’interès d’aquest programa és el dret al joc i a les activitats 
d’esbarjo, reconegut a la Convenció sobre els drets dels infants, i la realitat de molts nens i nenes 
d’arreu, que veuen aquest dret vulnerat per diferents motius: la pobresa, les guerres, la situació 
de refugiats, etcètera. 
 
Aquesta proposta pedagògica té per finalitat que es reflexioni amb els infants sobre com 
s’utilitza el temps lliure i d’esbarjo, i s’analitzi el joc com a element de creixement personal i 
social que ensenya a compartir, a reconèixer la igualtat i la diferència, a consensuar i negociar 
amb els companys i companyes la importància de les regles, la negociació i el treball en equip. 
També es proposa reflexionar sobre el joc individual i el joc compartit, el joc virtual i el joc “real o 
analògic” i les diverses maneres de jugar arreu del món. 
 
Les sessions estan programades per als dies 5, 12, 19 i 26  de novembre a les 11h als Cinemes 
Girona (carrer Girona,175 ) i són gratuïtes.  La inscripció es podrà fer on-line al web de programa 
http://www.cinemadretsinfants.org/inici-2016/  i també a la taquilla que s’obrirà a les 10.15 h. 
(fins a omplir l’aforament de la sala). 
 
A més  web també trobareu la informació del Cicle de Cinema, la programació adreçada als 
centres educatius, la adreçada als centres socioeducatius, les guies didàctiques i les aportacions 
dels infants en edicions anteriors. 
 
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona, i mitjançant aquesta carta, us convidem a participar i gaudir, 
un any més, d’aquest programa, que tant ens il·lusiona compartir amb vosaltres. 
 
Us agraïm la tasca que feu cada dia, i aprofitem l’ocasió per saludar-vos ben cordialment. 
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