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SINOPSI

QÜESTIONS A OBSERVAR

La Milly i en Joe viuen en un circ atrotinat i ajuden al
seu pare a tenir cura d’un elefant acabat de néixer.
Les orelles gegants d’en Dumbo fan que sigui la riota de
tothom fins que es descobreix que pot volar. L’elefantó
és separat de la seva mare i acaba essent explotat com
a estrella del parc temàtic Dreamland.

n La importància que les persones ens respectem i ens

DRETS I VALORS QUE TRACTA LA PEL·LÍCULA
1. Dret dels infants a rebre atenció i protecció davant
de situacions de discriminació i desemparament.
2. Dret dels infants a ser tractats amb respecte, consideració
i solidaritat, en especial quan viuen una situació de
vulnerabilitat.
3. Dret dels infants a la cura i l’afecte que els garanteixin
el benestar.
4. Dret de tots els infants a que els sigui reconeguda
i respectada la seva individualitat.

cuidem entre nosaltres, i especialment als infants.
n L’empatia i l’estima com a clau per pal·liar situacions

injustes que porten al desemparament i la manca de
reconeixement dels drets bàsics d’infants, persones
vulnerables i fins i tot animals.
n La gran força empoderadora que rau en els

comportaments empàtics i d’ajuda envers aquells i
aquelles que pateixen un tracte injust i discriminatori.
n A l’època que passa el film (1919), la manca d’una

legislació internacional que protegeixi el petit
elefant, que només troba acollida en la solidaritat
dels dos infants que en tenen cura.

ACTIVITATS PER FER EN FAMÍLIA
Us fem diverses propostes:
1. Comentar a casa quins serveis coneixem que tenen cura de
nens i nenes que no poden estar amb la seva família.

ELS DRETS DELS INFANTS AL FILM DUMBO
Declaració dels Drets de l’Infant
Principi 6. L’infant, per al desenvolupament ple i
harmoniós de la seva personalitat, necessita amor
i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de
créixer a l’emparança i sota la responsabilitat de la seva
mare i/o el seu pare i, en qualsevol cas, en un ambient
d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de
circumstàncies excepcionals, l’infant de tendra edat no
serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats
públiques tindran una cura especial envers els infants
sense família o que estiguin mancats de mitjans
adequats de subsistència.
Convenció sobre els Drets de l’Infant
Article 9.1. Els estats membres vetllaran perquè l’infant
no sigui separat del seu pare i/o la seva mare contra
llur voluntat, tret de quan les autoritats competents,
d’acord amb la legislació i els procediments aplicables,
decideixin que aquesta separació és necessària per a
l’interès primordial de l’infant. Aquesta decisió pot ser
necessària en casos especials, com quan els progenitors
maltracten o abandonen l’infant o quan el pare i la mare
viuen separats i s’ha de prendre una decisió sobre el lloc
de residència de l’infant.
Llei dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència
Article 8. Protecció contra els maltractaments.
1. Qualsevol infant o adolescent ha d’ésser protegit
de qualsevol forma de maltractament, que inclou el
maltractament físic, el psicològic, la negligència, el
tracte indigne, l’explotació laboral, l’explotació i l’abús
sexuals, la corrupció, la manipulació, el mal ús de la seva
imatge i qualsevol altra forma d’abús.
Carta de Ciutadania.
Carta de drets i deures de Barcelona
DRETS. 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.
f) Tenen dret a la prevenció i l’atenció davant de
situacions de discriminació, risc o desemparament.

2. Reflexionar conjuntament sobre situacions de nens o
nenes que no tracten bé a altres companys i companyes,
o que senten que no reben un bon tracte.
3. Fer algun dibuix de les imatges que ens ha despertat la
pel·lícula sobre la importància dels drets dels infants
relacionats amb la cura i l’autorespecte.
4. Elaborar un llistat de necessitats de protecció, atenció i
cura que tenim els nens i les nenes per viure en un entorn
segur i de benestar.
Cicle de Cinema dels Drets dels Infants
És una iniciativa del Departament de Promoció
de la Infància de l’Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de
Barcelona. Promou el coneixement dels drets
dels infants reconeguts a la Convenció sobre els
Drets de l’Infant, de la qual enguany celebrem
el 30è aniversari, entre les famílies i la comunitat
educativa de la ciutat.
En aquesta edició volem motivar el debat i la
reflexió sobre els drets dels infants relacionats
amb la cura i l’autorespecte. Sota el títol Barcelona
té cura dels infants, proposem una programació
de pel·lícules adreçada a transmetre elements de
confiança als nens i les nenes i a afavorir que creixin
envoltats de respecte i cures.
ENLLAÇOS D’INTERÈS
Ciutat Cuidadora
Tipologies de maltractament infantil
Más me duele a mí. El maltrato que se ejerce en casa
Detección y notificación de maltrato infantil.
Guía para la ciudadanía
Escena de la borratxera de Dumbo a la
pel·lícula original
Més informació:
www.cinemadretsinfants.cat
barcelona.cat/infancia

