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La Convenció dels drets dels infants en versió infantil
Save The Children edita els drets dels infants adaptats a cada edat

Què, non?, de l’XTVL, emet films fets per nens i nenes
de diverses escoles i instituts de Catalunya
La iniciativa forma part del projecte educatiu Cinema en curs

Seguiment de la Crida a favor de la Infància del BICE
La Comissió d’Infància va participar al juny en la seva presentació

Associació solidària Gent Teranga, per un projecte
educatiu i lúdic pels infants i adolescents del Senegal
Amb seu a Cornellà, l’associació és coordinada des de Dakar

Drets Civils convida als infants a un concert

Els nens i nenes convidats van participar en les activitats que es van
fer durant La Mercè en motiu del 20è aniversari de la Convenció

El Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya
llança el projecte Coneix els teus drets
CEESC convida a les entitats a ajudar en la seva difusió

L’Observatori dels Drets de la Infància llança un
manifest de compromís vers la infància

La Secretaria d’Infància demana l’adhesió i difusió del manifest

Es presenta al Parlament el Projecte de llei d’infància

El ple acorda tramitar la llei i rebutja l’esmena de retorn presentada

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya conovoca el V
Premi d’Assaig Pedagògic del COPEC
Els premis són una eina de difusió de l’exercici de la Pedagogia

Butlletí núm. 11

octubre de 2009

LA CONVENCIÓ DELS DRETS DELS
INFANTS ADAPTADA PER A INFANTS I
ADOLESCENTS

L’associació Save the Children ha editat aquest estiu
quatre versions infantils i juvenils de la Convenció sobre els Drets
dels Infants. Els llibrets es divideixen segons franges d’edat: de 6 a 8
anys, de 9 a 11, de 12 a 14 i de 15 a 18 anys. Cada adaptació compta
amb una versió en català i una en castellà i es pot descarregar per
Internet a la web de l’entitat.
L’edició dels textos és una iniciativa que s’emmarca dins
el programa de sensibilització i educació per al desenvolupament,
promoció i defensa dels drets dels infants, que l’associació està
portant a terme a Catalunya des de 2008 i que no finalitzarà fins el 2011.
L’objectiu de Save The Children és que tant infants com adults coneguin els drets de la infància. És per això que durant
aquest curs s’intentarà fer el màxim de difusió d’aquest material a entitats, centres educatius, esplais, centres cívics, etc. A més,
dins del mateix programa, l’associació ha muntat espectacles de conta contes, titelles o exposicions guiades, entre d’altres.

EL

PROGRAMA QUÈ, NON? EMET FILMS
REALITZATS PELS ALUMNES DE PRIMÀRIA DEL
PROJECTE CINEMA EN CURS
Què, Non? de la Xarxa de Televisions Locals ha emès durant el mes d’octubre
una sèrie de pel·lícules fetes per als nens i nenes de primària que han participat en
el projecte Cinema en curs que duu a terme tallers per als alumnes de les diferents
escoles i institus públics de Catalunya. La iniciativa va néixer l’any 2005 amb un doble
objectiu: donar forma a una pedagogia del cinema com a creació, i explorar les potències
del cinema en el context educatiu.
Cinema en curs és un iniciativa pionera a l’Estat espanyol, organitzada per
l’associació A Bao A Qu i compta amb el suport dels Departaments de Cultura i d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, la Filmoteca de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. També té el suport
de diversos ajuntaments de les localitats on es duen a terme els tallers (Alcarràs, Bordils, Bossòst, Sant Pere de Ribes).

LA COMISSIÓ D’INFÀNCIA ASSISTEIX A LA PRESENTACIÓ DE LA CRIDA
MUNDIAL A FAVOR DE LA INFÀNCIA LLANÇADA PEL BICE
En motiu del 20è aniversari de la Convenció dels drets dels Infants que se celebrarà aquest
novembre, el Bureau International Catholitique de l’Enfance (BICE) va llançar una Crida Mundial
a favor de la infància. La Comissió d’Infància va assistir a Ginebra el mes de juny a la presentació
de la Crida, en la qual s’hi han adherit més de sis-centes organitzacions de tot el món i set mil
persones de manera individual; l’adhesió a la Crida estarà oberta fins al 20 de novembre.
En l’acte de proclamació de la Crida es va fer un col·loqui internacional sobre els drets de
l’infant. Els temes de les taules rodones van ser “Els drets de l’infant: una aposta mundial. Com la
Convenció ha canviat la nostra mirada sobre la infància”; “Formes de violència contra els infants.
Quines perspectives tenim per a restablir els seus drets i la seva dignitat?”; “El dret a l’educació,
garantia del desenvolupament integral de l’infant”. Les tres qüestions busquen l’objectiu del BICE
per aquest aniversari, fer anàlisi sobre què se li deu a la Convenció d’aquests vint anys, quins
problemes encara persisteixen i atendre als desafiaments actuals.
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L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA GENT TERANGA TREBALLA
L’EDUCACIÓ DELS NENS I NENES DEL SENEGAL

PER GARANTIR

L’associació, formada per un col·lectiu amb seu a Cornellà (Barcelona) i un altre a Les Palmes, dóna suport a projectes
d’àmbit educatiu i lúdic per a infants i joves senegalesos, amb l’objectiu de poder assegurar una educació per a tots i totes.
L’Associació Solidària Gent Teranga és coordinada des de Dakar per l’Association Gent Teranga Senegal, al barri Parcelle Assaine.
Des del Senegal, l’associació duu a terme projectes de tipus social,
lúdic i creatiu, una feina que, des del 2005, fa el col·lectiu de professors
del barri i antics alumnes que hi ha a la zona. Amb el nom Educació per a
tots, el projecte pretén donar accés a l’educació bàsica, a l’esport i al joc,
així com millor la qualitat de vida dels nens i nenes. Ofereixen tant cursos
d’alfebatització i inici a altres matèries, com tallers de manualitats i esports,
i quan es pot, també s’ajuda als infants proporcionant-los alimentació bàsica.
D’altra banda, està en procés engegar un altre projecte per oferir als nens
i nenes del barri de Parcelle un espai cultural i social, amb l’objectiu de
potenciar l’activitat lúdica. Actualment estan duent a terme una campanya
de sensibilització i recollida de recursos per tirar endavant la proposta.
Des de Gent Teranga a Espanya, es fa la difusió, suport i gestió de tots els projectes que es fan al Senegal, així com es fan
també des d’aquí tota mena d’activitats per obtenir els beneficis amb els quals poder mantenir aquests projectes.

DRETS CIVILS

CONVIDA ALS
INFANTS A UN CONCERT A
L’AUDITORI EN EL MARC DE LA
COMMEMORACIÓ DELS 20 ANYS
DE CONVENCIÓ
En motiu de la celebració del 20è aniversari de la
Convenció de Drets dels Infants, l’Ajuntament de Barcelona i
moltes de les entitats de la ciutat estan desenvolupan diverses
activitats que contribueixen a difondre els continguts de la
Convenció i a reiterar la seva validesa.
A les festes de la Mercè, la Regidoria de Drets Civils va destinar el seu espai de la Ciutat de les Persones a aquesta
commemoració i ara, els infants que van participat en l’activitat que s’hi va dur a terme, han estat convidats al concert Metàl·lics
a l’Auditori de Barcelona el 31 d’octubre, així com també hi han estat convidades moltes de les entitats que hi han participat.
El Concert pel 20è Aniversari Drets dels Infants, Metàl·lics, forma part del cicle de concerts en família 2009-2010, del
programa L’Auditori Educa. Aquest programa porta 8 anys treballant al Servei de l’Educació Musical., actuant per coordinar,
crear espais d’intercanvi, dinamitzar, promoure, incitar, acompanyar la reflexió, la renovació i el canvi de tot allò relacionat amb
l’educació musical a Catalunya.

EL COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS DE CATALUNYA CONVIDA
A LES ENTITATS A DIFONDRE LA CAMPANYA CONEIX ELS TEUS DRETS
El CEESC ha convocat una reunió pel dia 2 de novembre a les 12h hores, a la seu del seu col·legi, per poder compartir amb
les entitats el projecte i poder establir i coordinar les mesures de difusió de la campanya.
La campanya Coneix els teus drets pretén arribar al màxim de nens, nenes, joves i adults. La idea és que a partir dels clips
que han produït les divereses entitats, els drets dels infants siguin coneguts pel màxim de gent possible, i en especial els nens i
nenes. Per dur a terme la difusió s’hna prepararat també materials gràfics i fotogràfics perquè les entitats els reparteixin.
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L’OBSERVATORI DELS DRETS DE LA INFÀNCIA FA UNA CRIDA
L’ADHESIÓ I DIFUSIÓ DEL MANIFEST COMPROMÍS VERS LA INFÀNCIA...

A

En motiu de la celebració dels 20 anys de la Convenció dels drets de l’Infant el dia 20 de Novembre, l’Observatori dels
Drets de la Infància, de la Secretaria d’Infància i Adolescència de la Generalitat, ha llançat un manifest per la infància. El document,
sota el títol Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la Convenció, planteja noves orientacions sobre la situació de la
infància al món i el seu tractament.
Els sotasignants del manifest demanen un compromís ferm i concret vers la infància, per tal de renovar, estimular i intensificar
la mobilització social a favor dels nens i les nenes. Per això s’espera que el manifest rebi el màxim suport tant d’institucions,
com professionals, pares i mares, infants, partits polítics, mitjans de comunicació, la ciutadania en general, etc. L’objectiu és
sumar esforços i compromisos de tota la societat catalana, davant la necessitat de continuar treballant per una millor atenció,
promoció, protecció i participació de la infància i adolescència de Catalunya.

EL PLE ACORDA TRAMITAR EL PROJECTE DE LLEI D’INFÀNCIA I DECLINA
L’ESMENA DEL PPC, EN LA PRESENTACIÓ DEL TEXT AL PARLAMENT
El ple al Parlament del 28 d’octubre ha acordat tramitar el projecte de llei
dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya, després
de rebutjar l’esmena de retorn presentada pel Grup del PPC, amb 14 vots. CIU,
PSC-CPC, ERC i ICV-EUiA hi han votat en contra, amb 114 vots i hi ha hagut tres
abstencions del Grup Mixt.
Durant la presentació del text, la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, ha explicat que el nou projecte reuneix tota la legislació catalana sobre la
infància i l’adolescència i creu que un cop la norma estigui aprovada, s’ha de convertir
en un instrument bàsic per a les polítiques de la infància i adolescència del segle XXI.
Al debat ha estat seguit, des de la llotja i zona de convidats, per la secretària
general del Departament d’Acció Social, Imma Pérez, la directora de l’Institut Català d’Acolliment, Sílvia Casellas, el director
general d’Atenció a la Infància, Xavier Soley, i diferents representants d’associacions d’infància (Afabar, FEDAIA, TIAC, Comissió
d’Infància, etc.).

EL COPEC CONVOCA EL CINQUÈ PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya ha convocat la cinquena edició del Premi d’Assaig Pedagògic de Catalunya amb el tema
La professió de la pedagogia en un món globalitzat- Les competències, un element clau i una oportunitat per a la professió. L’objectiu de
la comvocatòria és fomentar i difondre treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar
i aprofundir en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i les seves àrees de coneixement.
En la pròxima edició, en homenatge i memòria del que fou un gran pedagog amb visió europeista i gran dedicació i
implicació en pro de la pedagogia, la iniciativa passarà a anomenar-se Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa.
Per això, la convocatòria es fa extensiva a tot l’Estat Espanyol i a les entitats membres de la Federació Europea de Professionals
de la Pedagogia. Les bases del premi es poden consultar a la web del COPEC.

Butlletí d’informació sobre infància per a entitats i professionals vinculats a la TIAC
Per deixar de rebre el butlletí de la TIAC o per fer-nos arribar informació per difondre de la vostra entitat,
envieu un correu a: administracio@tiac.cat

