Jacob el llop
de Joram Lürsen

// Cicle de Cinema
dels Drets dels Infants

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

A Barcelona convivim
en la diversitat

2018-2019

Títol original: Dolfje Weerwolfje
Direcció: Joram Lürsen
Guió: Tamara Bos
i Pascal Nieman
Basada en la col·lecció de
llibres infantils Jacobo Lobo
escrits per l’autor holandès
Paul van Loon
Països Baixos · 2011
Durada: 91 minuts
Versió en català

SINOPSI

QÜESTIONS A OBSERVAR

La nit que compleix 7 anys, en Jacob es transforma en
llop. Tot i que l’endemà torna a ser el nen de sempre,
l’experiència l’inquieta i pensa que l’ha de mantenir en
secret per por a ser rebutjat. Tan sols el seu germà gran
coneix el secret del fenomen, que es repeteix cada nit
de lluna plena.

El patiment que comporta a en Jacob el fet de sentir-se
diferent de la resta d’infants.

Drets i valors que tracta la pel·lícula
1. Dret de tots els infants que els sigui reconeguda
i respectada la seva individualitat.
2. Dret dels infants a relacionar-se lliurement, sense
ser prejutjats per les seves condicions particulars.
3. Dret dels infants a no ser discriminats per motiu de
naixença, origen, ètnia o qualsevol altra condició.

La por al rebuig del pare i de la mare en el cas d’un nen
adoptat que no coneix res dels seus orígens.
La pugna interior que lliura el protagonista amb un
seguit de sentiments contradictoris, com a metàfora
de les pors i les inseguretats que dominen els infants
d’entre 6 i 8 anys, quan comencen a desenvolupar la
seva personalitat.
La importància de l’estima i l’empatia com a eines per
a l’acceptació de la diversitat.
El valor de la convivència en la diversitat per qüestionar
la idea d’una falsa normalitat.

Activitats per fer en família
Us fem diverses propostes:
1. Comentar elements que faciliten la convivència a casa
i a l’escola, sobretot posant èmfasi en el punt de vista
dels infants.
ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM
JACOB EL LLOP
Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 10. L’infant ha de ser protegit contra les
pràctiques que puguin fomentar la discriminació ètnica,
religiosa o de qualsevol altra mena.
Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 2.1. Els estats membres han de respectar els
drets enunciats en aquesta Convenció i assegurar-los
a tots els infants sota la seva jurisdicció sense cap mena
de discriminació [...] per qualsevol [...] condició de
l’infant o de la seva família.
Llei dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència
Article 6. Desenvolupament de les potencialitats
personals. La criança i la formació dels infants i els
adolescents ha de garantir-ne el desenvolupament físic,
mental, espiritual, moral i social, d’una manera lliure,
integral i harmònica, i ha de potenciar en tot moment
llurs capacitats educatives i d’aprenentatge, i procurarlos el benestar físic, psicològic i social.
Article 9. No-discriminació
1. Els poders públics han de garantir el principi
d’igualtat i eliminar qualsevol discriminació a infants o
adolescents per [...] qualsevol [...] condició personal o de
llurs progenitors o representants legals.
Article 30. Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat
i a conèixer els orígens
2. Els infants i els adolescents tenen dret a conèixer
llur origen genètic, pares i mares biològics i parents
biològics.
Carta de ciutadania.
Carta de drets i deures de Barcelona
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.
b) Han de tenir garantits els recursos socials per al ple
desenvolupament físic, mental, intel·lectual i ètic.
f ) Tenen dret a la prevenció i l’atenció davant de
situacions de discriminació, risc o desemparament.

2. Reflexionar conjuntament sobre quines actituds poden
generar situacions de discriminació si no integrem bé que
tots i totes som diferents.
3. Fer algun dibuix de les imatges que ens ha despertat la
pel·lícula sobre la importància d’acceptar a cada infant
en la seva diversitat, a casa, a l’escola i al barri.
4. Escriure una petit text a casa adreçat a la nostra classe
que faci reflexionar sobre la convivència en la diversitat
i l’acceptació de totes les diferències.

Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
És una iniciativa del Departament de Promoció
de la Infància de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona que promou el
coneixement dels drets infants reconeguts a la
Convenció sobre els Drets de l’Infant entre les
famílies i la comunitat educativa de la ciutat.
En aquesta edició volem motivar el debat i la
reflexió sobre la convivència, la diversitat i el respecte
de la diferència. Amb el títol A Barcelona convivim
en la diversitat, proposem una programació de
pel·lícules, on els infants percebran de quina
manera la cura i el respecte aporten avantatges
en front del rebuig i la discriminació.
ENLLAÇOS D’INTERÈS
Cançó de l’espectacle musical Dolfje Weerwolfje
(en holandès)
La historia de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño que
vivió entre lobos
El lobo vuelve a Holanda 150 años después de su
desaparición por culpa de la caza
Informe Por la convivencia del hombre y el lobo (2017)
Més informació:
www.cinemadretsinfants.cat
barcelona.cat/infancia

