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PROJECTE
Els xiquets i les xiquetes ens conten el món. Prenem Partit.
Un projecte per a la participació

1CLASSE ISCOD : PARTICIPACIÓ

Tema:
Participació

Preparació:
Coneixes quals són els drets dels xiquets?

Objectius:
Drets de la infància

Penses que seria necessària la creació, a nivell mundial,
de la convenció del Drets de la infància?

Introducció: qui som i que farem
ISCOD, Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament (creat en 1990). És una Fundació que es dedica
a la cooperació per al progrés social i cultural, així com a una especial dedicació al desenvolupament i
reforçament de la solidaritat entre els pobles.
El projecte proposat pretén contribuir al desenvolupament d'una cultura de ciutadania activa i transformadora i pretén promoure la participació de la infància en relació a la defensa dels Drets Humans, per això
abans de res volem:

•
•
•
•

Garantir el dret universal dels xiquets i xiquetes a rebre una educació que els permeta
desenvolupar-se al màxim de les seues possibilitats.
Formar-se en el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals.
Preparar-se per a assumir una vida responsable en una societat lliure i tolerant amb les diferències.
Actuar com a ciutadans participatius i implicats en la millora de la cohesió, la defensa i el
desenvolupament de la societat democràtica.
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1. Una mica d'història : la Convenció dels Drets de la Infància
A mitjan segle XIX, va sorgir a França la idea d'oferir protecció especial als infants; això va permetre el
desenvolupament progressiu dels drets dels menors. A partir de 1841, les lleis van començar a protegir als
xiquets en el seu lloc de treball i, a partir de 1881, les lleis franceses van garantir el dret del la infància a
tenir una educació.
Des de 1919, després de la creació de la Lliga de les Nacions (que després es convertiria en l'ONU), la
comunitat internacional va començar a atorgar-li més importància a aquest tema, per la qual cosa va
elaborar el Comitè per a la Protecció de la infància (1924).
La Segona Guerra Mundial va deixar entre les seues víctimes a milers de xiquets i xiquetes en una situació
desesperada. Com a conseqüència, en 1947 es va crear el Fondo de les Nacions Unides per a la Infància,
conegut com a UNICEF, al qual se li va concedir l'estatus d'organització internacional permanent en 1953.
Durant els seus inicis, la UNICEF es va centrar particularment a ajudar les joves víctimes de la Segona Guerra
Mundial, principalment als infants europeus. No obstant això, en 1953 es va aconseguir una dimensió
internacional i va començar a auxiliar a joves en països en vies de desenvolupament.
Després de 10 anys de negociacions amb governs de tot el món, líders religiosos, ONG i altres institucions,
es va aconseguir aprovar el text final de la Convenció sobre els Drets de la infància, el 20 de novembre de
1989, el compliment del qual seria obligatori per a tots els països que la ratificaren. La Convenció sobre els
Drets de la infància es va convertir en llei en 1990, després de ser signada i acceptada per 20 països, entre
ells Espanya.
S'ha avançat molt en el reconeixement d'aquests drets, no obstant això encara es troben molts obstacles a
l'hora d'exercir-los. Protegir als infants i garantir el seu benestar ha de ser un objectiu de tota la societat i
especialment de l'Estat en tots els àmbits: legislatiu, executiu i judicial, i a tots els nivells: local, autonòmic i
estatal.

La Convenció estableix el dret dels infants a ser infants, a no ser adults abans d’hora. Un infant ha de ser
estimat i protegit, i ha de poder dir el que pensa i el que sent, i se l´ha d’escoltar i prendre seriosament.
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2. Quins són els vostres Drets
Com a persones sense dret a vot, moltes vegades els xiquets i xiquetes són oblidats en les campanyes i
programes electorals. Els partits polítics, en un moment com l'actual, han de prioritzar a la infància i
especialment a aquells xiquets i xiquetes que són víctimes de la violència, la pobresa o l'exclusió social. Això
significa, desenvolupar un programa polític compromès amb els drets de la infància.
Pregunta: Que drets de la infància coneixes? Deixem que parlen i amen puntant en la pissarra.
Els 10 drets de la infància mes importants des de la protecció:
1 Dret a ser xiquet
2 Dret a créixer en llibertat
3 Dret a una identitat
4 Dret a la salut
5 Dret a unes cures especials

6 Dret a una família
7 Dret a una educació
8 Dret al joc, oci i cultura
9 Dret a un nivell de vida
10 Dret a la protecció contra els maltractaments

ACTIVITAT: Drets de participació establits en la Convenció dels drets de l’Infant

Presentació de la activitat:
Objectius:
Fer-se conscient dels drets de participació
que tenen com a infància.

LINK:
vídeo de Greta Thunberg :
https://verne.elpais.com/verne/2018/12/17/
articulo1545042812_853886.html

A través del visionat del vídeo de Greta Thunberg, introduirem
els articles de participació establits en la Convenció del Drets
de la Infància:
•
•
•
•

L’infant té dret a expressar la seva opinió.
Llibertat d'expressió
Llibertat de pensament, consciència i religió
Accés a la informació adequada
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Drets de participació establits en la Convenció sobre els drets de l’Infant:

Article 12. Opinió. Els xiquets i xiquetes han de tindre les condicions òptimes per a poder formar-se un
judici propi (en funció de la seua edat i maduresa). Les idees i creences de tots els xics i xiques han de ser
respectades i tingudes en compte.
Article 13. Llibertat d'expressió. Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a rebre informació de diferents parts
del món a través de la ràdio, televisió, premsa, llibres, etc. Aquesta informació no ha de ser perjudicial per
als i les menors. La infància també té dret a donar informació.
Article 14.llibertat de pensament, de consciència i de religió. Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a la
llibertat de pensament, de consciència i de religió.
Article 17. Informació adequada. Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a estar informats i a conèixer quins
són els seus drets.
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