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La Plataforma para Organizaciones de Infancia ha publicat el
llibre Mapa Infantil para un juego de damas
Vuit escriptores espanyoles són les autores del text editat per la POI

Lliurament de premis del I Concurs Nacional Online de Curts per a
nens i nenes Yo también tengo derechos, promogut per la POI
El concurs ha comptat amb la participació de gairebé 400 curts

ACIM organitza tallers per a una comunicació segura
La iniciativa va dirigida a infants, joves, pares, mares i educadors

Neix el Consell Local de Joventut de Blanes, centrat en
l’associacionisme i la participació
El consell estarà vinculat a cinc àmbits de participació diferents

COMSOC organitza el I Concurs de Podcast Contes del Món
La iniciativa del laboratori educatiu COMSOC va dirigida a infants de
Primària i Secundària i té com a objectiu impulsar la cultura popular

Barcelona celebra les X Jornades del Projecte Educatiu Ciutat
Democràcia, Educació i Participació, temes de debat de les jornades

Presentació del tercer informe de l’Observatori Faros sobre
trastorns del comportament en nens i nenes i adolescents
L’informe s’ha presentat durant la Jornada de Salut Mental Infantil

Barcelona ha ampliat la Xarxa de Biblioteques escolars
Més de 80 escoles formaran part del programa de biblioteques

ECOM presenta el seu nou portal web www.ecomlab.cat
El lloc web ofereix un sistema de navegació inclusiu i accessible

Jornada de presentació del projecte innovador Itaka al Raval
L’acte va comptar amb l’actuació musical de participants del projecte
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LA POI EDITA EL LLIBRE DE POEMES MAPA INFANTIL PARA UN JUEGO DE DAMAS
La Plataforma Para Organizaciones de Infancia (POI) ha editat un llibre de poemes amb
l’objectiu de tractar les desigualtats i els drets de la infància d’una manera totalment diferent, a
través de la poesia de vuit autores. Cadascuna de les escriptores, de procedències geogràfiques i
llengües diferents, tracta diversos temes de la realitat de la infància a partir de les paraules dels
seus textos poètics, que estan acompanyats d’activitats lúdiques per als infants.
Mapa Infantil para un juego de damas ha vist la llum gràcies al compromís del Ministerio de
Educación e Igualdad, a través de l Instituto de la Mujer. El finançament d’aquest projecte de la
POI forma part del programa d’activitats de l’institut que té com a objectiu promoure l’educació
en igualtat d’homes i dones i que en aquest cas ho poden començar a fer des de la infància.
El llibre va néixer per la inquietut de la POI davant la realitat social dels nens i nenes de
l’estat espanyol, després de veure les dades de l’últim informe La Infancia en Cifras 2007 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Mapa Infantil para un juego de damas és un poemari
que des de la perspectiva del gènere i la interculturalitat tracta temes molt diversos: identitat,
pobresa, salut, educació, immigració, oci, temps lliure, etc.

PREMIS I CONCURS NACIONAL ONLINE DE CURTS SOBRE DRETS DELS NENS I NENES
El concurs Yo también tengo derechos promogut per la POI va fer entrega de premis als
millors curts fets per nens i nenes de diverses edats el dia 10 de desembre, a la seu del Consejo General de la Abogacia Española. Abans de fer l’entrega dels premis, que va comptar
amb la col·laboració d’algunes personalitats com el director de l’ABC Ángel Expósito i el
nedador David Meca, es van llegir els principis de la Declaració dels drets del Nen.
En el concurs s’hi han presentat fins a 400 curts diversos sobre drets d’infància. Els premis
es classificaven en categories per edats de 6 a 12 anys, de 16 a 17 anys i de 13 a 15 anys,
i també en les categories de millor muntatge, millor idea original, millor actor, millor actriu i
premi del públic. La categoria de 16 a 17 anys ha estat la única amb dos guardonats.

L’ACIM ORGANITZA TALLERS PER A INFANTS I JOVES,
PARES, MARES I EDUCADORS I EDUCADORES PER A UNA
COMUNICACIÓ SEGURA
L’Associació Catalana per a la Infància Maltractada (ACIM), conscient de
la creixent presència de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
(TIC) a tots els àmbits socials, ha engegat una sèrie de tallers per a facilitar l’ús
d’aquestes TIC. D’altra banda, amb aquesta iniciativa també es vol preservar els
drets dels menors a l’accés a la comunicació, la informació, a la lliure associació i
al respecte a la pròpia intimitat.
Amb l’objectiu que nens i joves prenguin consciència dels possibles riscos, i amb l’ànim de remarcar a pares, mares i educadors la necessitat d’acompanyar nens i joves en la seva vivència en el món digital, l’ACIM du a terme aquests tallers, uns adreçats
a nens i adolescents, i uns altres adreçats a pares, mares, mestres i educadors, amb la idea de donar eines a uns i altres per
aconseguir un aprenentatge d’ús autònom, segur i responsable en el món de les TIC.

NEIX EL CONSELL DE JOVENTUT DE BLANES
Blanes va constituir el Consell Local de Joventut (CLJB) el passat 21 de novembre. En
l’assemblea constituent es va escollir com a president a Àdam Bertran, membre de Creu Roja
Joventut. El CLJB s’ha creat a iniciativa de la Colla Gegantera, la Colla Sardanista, la Creu
Roja Joventut, les joventuts d’ERC i les de CiU i l’agrupació Kontraband. Entre les principals
funcions del Consell hi ha el foment de l’associacionisme i la participació ciutadana.
El CLJB està creat seguint l’estela del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, de
l’any 1979, i format per les principals entitats i consells juvenils locals. En aquest cas posseeix per llei el paper d’interlocutor reconegut per la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de joventut i s’estructura en
cinc àmbits de participació: educatiu, sindical d’estudiants i treballadors, cultural i d’intercanvi, polític i social especialitzat.
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CONCURS DE CONTES EN MP3 PER IMPULSAR LA CULTURA POPULAR
L’Associació COMSOC, Comunicació Social, amb la col·laboració de Iwith.org i SICOM, ha convocat per primera vegada un concurs de contes per tenir cura de la cultura popular. El Concurs de podcast Contes del Món, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu conèixer la realitat social de les diferents cultures
del món, i en especial, d’aquelles dels països en vies de desenvolupament.
Els alumnes de Primària i Secundària de diverses escoles han enviat els seus contes en forma de podcast segons el que es
demanava a les bases del concurs: reflectir la cultura i la vida d’un poble, amb preferència pels països en vies de desenvolupament humà d’acord amb l’IDH. Els contes, en MP3, duren fins a 4 minuts i es poden escoltar a la web www.contesdelmon.org.
Amb els contes finalistes del primer quadrimestre del 2010, es publicarà un llibre que anirà acompanyat d’un CD amb els
àudios dels contes. Els 24 finalistes seran premiats amb un exemplar de la publicació durant el mes d’abril del mateix any i amb la
participació en el Món Obert de Ràdio L’Hospitalet on se’ls hi farà l’entrega del llibre a la mateixa emissora municipal.

X JORNADES DEL PROJECTE EDUCATIU CIUTAT
Barcelona va celebrar el 30 de novembre la desena edició de les Jornades del Projecte Educatiu Ciutat (PECB). Les jornades, que van tenir lloc
a l’aula magna de la Facultat de Filosofia i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, estaven centrades en el tema Democràcia, Educació i
Participació ciutadana.
Un any més, les jornades han estat un punt de trobada de la comunitat educativa per debatre el desenvolupament estratègic
de l’educació a la ciutat. En aquest debat hi han participat més de 50 ponents i fins a 400 persones hi han assistit com a representants de diferents àmbits de l’Educació de la ciutat de Barcelona i d’altres llocs.
Des de fa deu anys l’Ajuntament de Barcelona impulsa aquesta iniciativa pionera en tot l’Estat, que té com a objectiu fer visible que l’educació és una responsabilitat compartida entre la família, l’escola i la ciutadania i que cada agent social és també un
agent educatiu. Actualment més de 50 municipis catalans compten amb el seu PEC i la idea és seguir avançant amb el projecte.

NOU INFORME FAROS SOBRE TRASTORNS DEL COMPORTAMENT
L’Observatori de salut de la Infància i l’Adolescència FAROS, de l’Hospital de Sant Joan de Deu, ha
presentat el tercer informe monogràfic sobre els trastorns de comportament en nens i nenes i adolescents
a través d’una visió global i una orientació en el tractament. Concretament tracta els trastorns del comportament, per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, de la conducta alimentaria, el trastorn negativista
desafiant i els trastorns de personalitat. Per abordar cada un dels trastorns s’ha comptat amb la collaboració de professionals de reconegut prestigi.
L’Informe es va presentar dins la Jornada de salut mental infantil del passat 11 de desembre, a
l’auditori de l’edifici docent de l’Hospital San Joan de Déu. Durant l’exposició dels diferents trastorns van
parlar diversos psiquiatres.

BARCELONA AMPLIA LA XARXA DE BIBLIOTEQUES
El programa de biblioteques té previst ampliar la seva xarxa fins a 83
escoles de la ciutat al curs 2010-211. Actualment es desenvolupa en 46 centres
educatius (4 escoles bressol, 28 escoles de primària, 10 escoles de secundària,
3 escoles d’Educació Especial i una escola d’adults). El nou pla també ofereix un
catàleg col•lectiu d’uns 120.000 registres consultables a través d’Internet i potencia el préstec interbibliotecari entre les escoles.
L’ampliació es concreta en l’entrada al programa de 37 centres educatius de primària i secundària, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.
Aquesta Xarxa de Biblioteques té com a centre de referència la Biblioteca Artur
Martorell, un equipament públic que ofereix un servei especialitzat per a la promoció de les Biblioteques Escolars, el foment de la lectura i la difusió del llibre entre infants i joves.
La Xarxa de Biblioteques Escolars de Barcelona, que es va iniciar l’any 2001, desenvolupa un conjunt d’iniciatives que tenen
com a objectiu principal que diferents centres educatius disposin d’una biblioteca de qualitat al servei de l’alumnat, del professorat i adaptades a les necessitats actuals d’aprenentatge.
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ECOM LLANÇA UN NOU PORTAL QUE OFEREIX UN SISTEMA DE NAVEGACIÓ INCLUSIU
ECOM, un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física, va presentar a principis de
desembre el nou portal www.ecomlab.cat, una eina interactiva creada per sensibilitzar els infants i adolescents sobre la discapacitat i altres valors, i que està pensada tant per ús domèstic com escolar. El nou portal web té una navegació inclusiva, creativa i
funcional gràcies a la incorporació d’un innovador sistema de navegació que fa accessible el web a tots tipus d’usuaris i usuàries.
EcomLab és un laboratori d’experimentació sobre discapacitat concebut com un
nou entreteniment adreçat a infants i adolescents, que els permet posar a prova les
seves habilitats en jocs interactius. També té un rerefons educatiu i conté un seguit de
recursos didàctics, tant per treballar a l’ordinador com que no, adreçats als educadors
i educadores i als pares i mares amb els quals podran apropar als més joves la realitat
de les persones amb discapacitat així com fer-los reflexionar sobre altres valors.
El portal s’estructura en diverses àrees: ecomDescobreix, amb diferents activitats;
ecomJuga, amb jocs interactius com el bàsquet en cadira de rodes o la boccia; ecomEduca, amb documentació i materials didàctics adreçats a educadors/es i pares; i
ecomConfigura, on s’aprofundeix en el innovador sistema de navegació del portal.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ITAKA AL RAVAL
El passat 21 de desembre es va presentar el Projecte Itaka al Raval,
Itinerari Integral per a joves de 16 a 18 anys, a la sala d’actes del Museu
Marítim que va comptar amb una breu actuació musical a càrrec d’alguns
joves que han participat al projecte.
Fa dos anys el grup d’Educació i Comunitat de la Fundació Tot Raval
es va plantejar la necessitat de treballar de forma conjunta i coordinada la
franja de joves de 16 a 18 anys. A partir d’una sèrie de reunions, un grup
impulsor de sis entitats va començar a dissenyar una metodologia nova de
treball, que ara s’ha posat en pràctica com a projecte innovador i que s’anomena Itaka al Raval. Aquesta nova metodologia comunitària pretén millorar
i optimitzar la intervenció en els joves mitjançant la coordinació i el treball en
xarxa entre les entitats educatives, socials i d’inserció laboral del territori.
Les sis entitats impulsores del projecte Tot Raval són: Associació per a Joves Teb, Impulsem, Centre Obert Joan Salvador
Gavina, AEIR Raval, l’Escola de Músics JPC i la Fundació Tot Raval.

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

WWW.TIAC.CAT

