25
ANYS
DE LA CONVENCIÓ
DELS DRETS DELS

INFANTS

PROPOSTA DE MATERIAL DIDÀCTIC
PER TREBALLAR LA CONVENCIÓ
DELS DRETS DELS INFANTS

LA CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS
I LA COOPERACIÓ CATALANA

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar la Convenció
dels Drets dels Infants el 20 de novembre de 1989 per tal que tots els
infants puguin desenvolupar-se per gaudir, tant en el seu
propi interès com en el de la societat, dels drets i de les llibertats
que s’hi enuncien, i insta els pares, els homes i dones individualment,
i les organitzacions privades, autoritats locals i els governs respectius,
a reconèixer aquests drets i a treballar perquè es respectin gràcies a
mesures legislatives i altres mitjans adoptats progressivament, de
conformitat amb els principis de la Convenció.

Aquesta és la norma internacional jurídicament vinculant més
important que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i
culturals dels infants i ha estat ratificada per la major part dels països
del món; una norma que els fa responsables jurídicament de llurs
accions envers els infants i amb la qual està compromesa el
Govern de Catalunya.
En el marc del 25 aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants
hem elaborat aquest document per contribuir a que tots els nens i
nenes coneguin els seus drets, els defensin i, sobretot, en gaudeixin.

MATERIALS PER TREBALLAR LA
CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS

UNICEF
UNA ESCOLA

AMB DRETS
Selecció de recursos educatius que es troben a
la xarxa per treballar aspectes relacionats amb
els drets de la infància, documents i exemples
de bones pràctiques per facilitar la tasca del
professorat en el coneixement i promoció dels
drets dels infants.

{

}

ENREDA’T

Programa educatiu d’UNICEF adreçat a centres
d’ensenyament per promoure els drets dels infants,
així com facilitar l’exercici d’una ciutadania global
compromesa i responsable.

CONEIXES ELS

TEUS DRETS?

ELS DRETS DELS INFANTS A LES BIBLIOTEQUES.
Accés al portal infantil Genius de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de
Barcelona que inclou guies de lectures i recursos.

VIURE

(APRENDRE I ENSENYAR)
ELS DRETS DE LA INFÀNCIA A L’ESCOLA.
Curs online que forma part del catàleg formatiu
del Departament d’Ensenyament.

SAVE THE
CHILDREN
CONVENCIÓ
DELS DRETS DELS
INFANTS
Edició de quatre versions de la Convenció dels
Drets dels Infants amb disseny i text adaptat a
diferents edats.

6-8 ANYS

9-11 ANYS

12-14 ANYS

HIMNE DE LA

INFÀNCIA
Projecte portat a terme conjuntament per la Fundació
Save the Children i la Fundació The Love Comes,
per conscienciar i fomentar els valors del compromís i
la responsabilitat de les persones a través d’accions
creatives.

15-18 ANYS

}

{

JOCS DE TAULA
DELS DRETS
DELS INFANTS

LA CONVENCIÓ

Jocs de taula per facilitar als infants el coneixement,
el valor i prendre consciència dels seus drets i
deures.

Adaptació que els alumnes de l’IES Príncep de
Viana de Barcelona han fet de la Convenció
dels Drets dels Infants en versió videoclip.

7 Diferències

Memory II

Encreuats

Sopa de lletres

Memory I

Trencaclosques

EL RAP DE

*Alumnes de 4t B de l’Institut Príncep de Viana
(Barcelona). Curs escolar 2013-2014.

AMNISTIA
INTERNACIONAL
XARXA D’ESCOLES

CONVENCIÓ

PELS DRETS

PELS DRETS DELS

Material i exemples d’experiències per treballar
els drets humans als centres d’ensenyament.

Material divulgatiu i recursos didàctics per treballar
amb infants i joves.

DELS INFANTS

INFANTS

PARLAMENT DE
CATALUNYA
DRETS DELS

INFANTS
Quadern d’activitats educatives editat pel Parlament,
que inclou el text de la Declaració Universal dels
Drets dels Infants, adoptat per les Nacions Unides
el 1959.

GENERALITAT
DE CATALUNYA

{

}

NOSALTRES
TAMBÉ FEM UN
PAÍS MILLOR

Edició en format de lectura fàcil del Decret 200/2013,
de 23 de juliol, dels consells de participació territorial
i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya,
destinada a infants i adolescents per difondre entre
elles i ells la importància de la seva participació,
fomentar-la dins els consells d’infants municipals actuals i fomentar-ne la integració posterior al Consell
Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
(CNIAC).

CONEIXES ELS

TEUS DRETS?

CREA LA TEVA PRÒPIA CAMPANYA!
Vols fer conèixer els drets d’infants i adolescents al teu grup d’amigues i amics, a l’escola
o a l’insti, al barri, al poble, a tot el món? Pots
fer servir els elements que trobaràs disponibles
al Joc dels Drets per dissenyar la teva pròpia
campanya.

CONEIXES ELS

TEUS DRETS?

JUGA I OPINA!
El Joc dels Drets de la Generalitat de Catalunya fa
planer entendre quins són els drets d’infants i adolescents, mitjançant animacions i texts adaptats per a
cada franja d’edat. A més, permet d’opinar i pujar
el comentari al mur de cada dret, per compartir la
pròpia opinió sobre cadascun dels enunciats.

UN MÓN

GENIAL
Saps què passa, al teu entorn? Vols conèixer com
és Catalunya? Saps què és, la Generalitat? Saps
que a Catalunya tenim no una, ni dos, sinó tres
llengües oficials? I qui és, el Síndic de Greuges?
A tot això i a moltes més coses trobaràs resposta
al web “Un món genial!”.

