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� L�infant té dret a l�amor.
� L�infant té dret al respecte.
� L�infant té dret a gaudir de les millors condicions per créixer i

desenvolupar-se.
� L�infant té dret a viure en el present.
� L�infant té dret a ser ell mateix, ella mateixa.
� L�infant té el dret a ser pres seriosament.
� L�infant té el dret a ser apreciat per allò que ell és.
� L�infant té el dret a desitjar, a demanar, a reclamar.
� L�infant té el dret a tenir secrets.
� L�infant té el dret a una mentida, una equivocació, un furt

ocasionals.
� L�infant té el dret que hom li respecti els seus béns i el seu

pressupost.
� L�infant té dret a l�educació.
� L�infant té dret a resistir les influències educatives que entren

en conflicte amb les seves creences.
� L�infant té dret a protestar contra una injustícia.
� L�infant té dret a un tribunal d�infants on ell pugui jutjar i ser jut-

jat pels seus iguals.
� L�infant té dret a ser defensat davant un tribunal de justícia es-

pecialitzat en la infància.
� L�infant té el dret que hom li respecti la seva tristesa.
� L�infant té el dret a conversar íntimament amb Déu.
� L�infant té dret a morir prematurament.

1. 1. 1. 1. 1. La declaració dels drets de l�infantLa declaració dels drets de l�infantLa declaració dels drets de l�infantLa declaració dels drets de l�infantLa declaració dels drets de l�infant
de Janusz Korczak (1878-1942)de Janusz Korczak (1878-1942)de Janusz Korczak (1878-1942)de Janusz Korczak (1878-1942)de Janusz Korczak (1878-1942)
�El nostre deure d�educadors és guanyar per a ells el dret a ser infant.��El nostre deure d�educadors és guanyar per a ells el dret a ser infant.��El nostre deure d�educadors és guanyar per a ells el dret a ser infant.��El nostre deure d�educadors és guanyar per a ells el dret a ser infant.��El nostre deure d�educadors és guanyar per a ells el dret a ser infant.�

Amb motiu de la 41a Escola d�Estiu de Rosa Sensat el Tema General de la qual és: �Els drets
i les responsabilitats dels infants i joves�, la biblioteca presenta aquesta selecció de recur-
sos que ha elaborat seguint les indicacions, idees i suggeriments donades per Jordi Cots,
advocat i mestre, cofundador de Rosa Sensat, adjunt al Síndic de Greuges entre els anys
1997 i 2004, i actualment secretari de la Comissió de la Infància de Justícia i Pau. Agraïm
ben sincerament la seva valuosa aportació en l�elaboració d�aquesta bibliografia.

Barcelona, juliol 2006
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Altimir, David. Altimir, David. Altimir, David. Altimir, David. Altimir, David. Com escoltar els infants? Barcelona: Rosa Sensat,
2006 (Temes d�infància; 53)
372.1 ALT
D�una manera planera i propera, i amb ulls i veu de mestre, ens
apropa a dos aspectes de la pedagogia de les escoles infantils de
Reggio Emilia: l�escolta i la documentació. Dos aspectes que
demanen un profund canvi de mentalitat, de mirada, d�actitud.
Demanen una idea, una imatge d�un infant potent, capaç i també
un adult capaç d�establir-hi diàleg seriós i culte, un adult encuriosit
per aprendre amb els infants, en disposició de compartir dubtes
i descobertes amb els altres adults.

Comissió de la Infància.Comissió de la Infància.Comissió de la Infància.Comissió de la Infància.Comissió de la Infància. Els textos de la Comissió de la Infància.
Barcelona: Comissió de la Infància de Justícia i Pau: Ajuntament
de Barcelona. Regidoria de Drets Civils, 2006
342.7 COM
Aquesta carpeta inclou els textos de: la Declaració de Ginebra;
petita historia de la primera carta dels drets dels infants; la
Resolució 194/III de 7 de març de 1991 del Parlament de
Catalunya, sobre els drets de la infància; el poema de Friedrich
Hölderlin (1770-1843) Quan jo era un noi; el poema de William
Blake del llibre Cançons d�innocència i d�experiència; la declaració
dels drets de l�infant de Janusz Korczak (1878-1942), i una
reflexió sobre les competències dels infants.

Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. La Declaració universal dels drets de l�infant. Pròleg
de Marta Mata. Barcelona: Rosa Sensat: Edicions 62, 1979 (Rosa
Sensat. Estudis; 3)
342.7 COT
El llibre és un treball de recerca sobre la història de la Declaració
Universal dels Drets de l�Infant. Els continguts s�estructuren en
dues parts. La primera fa referència a la condició social de l�infant
i analitza el tractament de la infància des del segle XVIII fins al
segle XX. La segona part recull els deu punts de la Declaració
Universal dels Drets de l�Infant i s�analitzen en profunditat els
antecedents històrics, els continguts, el procés d�elaboració i les
condicions necessàries perquè cada país formuli una política
d�infantesa en base a la Declaració.

2 .2 .2 .2 .2 . Llibres sobre els drets dels infantsLlibres sobre els drets dels infantsLlibres sobre els drets dels infantsLlibres sobre els drets dels infantsLlibres sobre els drets dels infants
comentatscomentatscomentatscomentatscomentats
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Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. Els educadors, defensors dels drets de l�infant.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
Ciències de l�Educació, 1997
342.7 COT
Text de la lliçó inaugural pronunciada per Jordi Cots i Moner,
adjunt al Síndic de Greuges per als Infants, a la Facultat de
Ciències de l�Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
el dia 15 d�octubre, amb motiu de l�acte d�inauguració del curs
acadèmic 1997-1998.

De viatge amb els drets de les nenes i dels nens.De viatge amb els drets de les nenes i dels nens.De viatge amb els drets de les nenes i dels nens.De viatge amb els drets de les nenes i dels nens.De viatge amb els drets de les nenes i dels nens. Loris
Malaguzzi (ass.). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat:
Reggio Emilia: Reggio Children, 2005 (Escoltem-los; 3)
372.1(45) DE
Els infants prenen la paraula i desgranen el seu pensament sobre
els drets, els drets de les persones, els afectes, els problemes del
món, la complexitat que envolta la vida dels infants.

Korczak, Janusz.Korczak, Janusz.Korczak, Janusz.Korczak, Janusz.Korczak, Janusz. Com estimar l�infant? El dret de l�infant al
respecte. Vic: Eumo, 1999 (Textos pedagògics; 40)
372.1 KOR
�El bon educador confia en els infants. Quan se sorprèn de les
reaccions que tenen, s�ho pren amb calma, hi pensa, està sempre
disposat a demanar aclariments. Per poc que sàpiga escoltar,
trobarà el mètode que ha de fer servir en cada cas, de manera que
en respecti els sentiments sense perdre autoritat.
�Alegra�t quan és l�infant mateix qui vol confiar-te el seu secret,
perquè és la millor prova de confiança que pot donar. Però tu no
l�obligues mai, ni amb precs ni amb trampes ni amenaces, que
són mètodes indignes: en lloc d�acostar-te�l, t�allunyarien.�

Lansdow, G.Lansdow, G.Lansdow, G.Lansdow, G.Lansdow, G. La evolución de las facultades del niño. Siena: Centro
de Investigaciones Innocenti de UNICEF, 2005
342.7 LAN
En aquest estudi per al segle XXI es projecta una àmplia mirada
sobre la infància i la seva evolució, des de la perspectiva de la
Convenció dels Drets dels Infants. L�estudi aprofundeix en tres
aspectes: el concepte d�evolució, l�anàlisi de la dimensió
participativa i emancipadora, i les facultats en evolució com a
concepte protector.

Le Gal, Jean.Le Gal, Jean.Le Gal, Jean.Le Gal, Jean.Le Gal, Jean. Els drets de l�infant a l�escola: una educació per a la ciu-
tadania. Barcelona: Graó, 2005 (Graó. Temas transversales; 144)
342.7 LEG
Obra basada en la Convenció Internacional dels Drets dels
Infants que mostra que el nen submís ha acabat esdevenint un
nen ciutadà, titular de drets civils, socials i culturals, així com de
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llibertats públiques. Perquè aquest procés arribi a bon fi sembla
imprescindible que ja des de l�escola hi hagi un aprenentatge. Així,
l�infant esdevé un ciutadà a través de l�exercici de la ciutadania.
L�autor proposa en aquest llibre elements útils i adients per a
l�establiment d�una educació per a la ciutadania a l�escola a
través d�una participació activa i responsable dels alumnes:
assemblees de classe, consell escolar, organització de les res-
ponsabilitats, procediments participatius, etc.

Lucini, Javier.Lucini, Javier.Lucini, Javier.Lucini, Javier.Lucini, Javier. ¡Volad, palabras, volad!: antología de textos litera-
rios sobre los derechos de la infancia. Barcelona: Intermón
Oxfam, 2002
342.7 LUC
Recull de 232 textos de la literatura universal contemporània,
seleccionats entre 85 escriptors de prestigi (Alberti, Baudelaire,
Dostojevskij, Lessing, Nabokov, Neruda, Sartre, Twain, etc.) que
il·lustren el dret de tot nen i tota nena del món a la tendresa, a una
vida digna, a la igualtat i a la diferència, a l�educació, a viure en
pau, a la llibertat, a somniar...

Lurçat, Liliane.Lurçat, Liliane.Lurçat, Liliane.Lurçat, Liliane.Lurçat, Liliane. Les necessitats i els drets dels infants. Barcelo-
na: Associació de Mestres Rosa Sensat, 1986 (Temes d�infància;
1) *
372.3 LUR
El llibre recull les conferències que l�autora va oferir a l�Escola
d�Estiu de Rosa Sensat l�any 1984 de les quals la primera porta
el títol de l�obra, �Els drets i necessitats de l�infant�. Lurçat
exposa el seu punt de vista de la condició de l�infant com a
persona amb una identitat social amb els seus riscos i, com
qualsevol adult, amb els seus drets i necessitats. Posteriorment
analitza els diferents temes importants com són l�autonomia i
la violència al parvulari, la necessitat d�un coneixement total de
l�infant i la problemàtica de transmissió dels coneixements en
aquesta etapa educativa concreta.

Meirieu, Philippe.Meirieu, Philippe.Meirieu, Philippe.Meirieu, Philippe.Meirieu, Philippe. El pedagog i els drets de l�infant: història d�un
malentès? Barcelona: Rosa Sensat, 2003 (Temes d�infància;
44) *
342.7 MER
El llibre conté una reflexió elaborada sobre la pràctica educativa
que es fonamenta en la pedagogia de la Convenció Internacional
dels Drets de l�Infant, així com en les dificultats, les contradiccions
i les condicions necessàries perquè l�acte d�educar vagi en la
mateixa direcció.

* Edició també en castellà
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Senillosa, Ignasi de.Senillosa, Ignasi de.Senillosa, Ignasi de.Senillosa, Ignasi de.Senillosa, Ignasi de. El dret a ser nen: pau per a la infància, ara
mateix. 2a ed. Actualització de Montse Cusó Torelló. Barcelona:
Intermón: Octaedro, 1999 (Documents Intermón; 2)
342.7 SEN
Recull un conjunt d�informacions sobre els drets dels infants i
els plantejaments i actuacions que existeixen per tal de respectar
els drets bàsics universals de la infància.

Tonucci, Francesco. Tonucci, Francesco. Tonucci, Francesco. Tonucci, Francesco. Tonucci, Francesco. Quan els infants diuen prou! Barcelona:
Graó, 2004 (Biblioteca de Guix. Comunitat educativa; 138) *
9/91(01):711 TON
Els infants mai no diuen prou! Normalment, ells obeeixen. Tots
aquests �prou!� ofegats poden convertir-se en una càrrega
explosiva, en un recurs creatiu i revolucionari formidable. Aquest
llibre és la continuació i l�actualització de La ciutat dels infants.
L�autor dóna la paraula als infants. 26 frases, propostes o
protestes dels més petits esdevenen el tema dels 26 capítols del
llibre. En cada capítol, l�autor respon a dues preguntes: �Per què
un infant diu això?� i �Què es podria fer si l�escoltéssim?�. A partir
d�aquí neix una reflexió de la condició infantil d�avui dia i una
relació de les iniciatives, de les activitats i de les experiències
dutes a terme per les ciutats al llarg d�aquests anys. Uns
projectes, tots realitzables, per oferir respostes concretes a les
expectatives infantils. El llibre inclou també la Convenció Inter-
nacional sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides,
adaptada i simplificada per als infants.

Tres miradas a los derechos de la infancia: estudio com-Tres miradas a los derechos de la infancia: estudio com-Tres miradas a los derechos de la infancia: estudio com-Tres miradas a los derechos de la infancia: estudio com-Tres miradas a los derechos de la infancia: estudio com-
parativo entre Cataluña (España) y Molise (Francia).parativo entre Cataluña (España) y Molise (Francia).parativo entre Cataluña (España) y Molise (Francia).parativo entre Cataluña (España) y Molise (Francia).parativo entre Cataluña (España) y Molise (Francia).
Ferran Casas, Angelo Saporiti (coords.). Madrid: Plataforma de
Organizaciones de Infancia, 2005
342.7 TRE
L�estudi té com a objectiu conèixer millor les situacions i els
contextos en els quals és possible l�educació i la promoció dels
drets humans a partir de la mateixa infància com a subjecte actiu,
per tal de contribuir al benestar psicològic i social dels nens i
nenes. Recull dades de dues regions europees i de tres pers-
pectives distintes (pares/mares, mestres i nens/nenes) partici-
pants en la investigació. Es presta especial atenció a la concepció
i a la percepció que tenen els mateixos nens respecte als seus
drets en algunes situacions concretes.

Verhellen, Eugeen.Verhellen, Eugeen.Verhellen, Eugeen.Verhellen, Eugeen.Verhellen, Eugeen. La Convención sobre los Derechos del Niño:
trasfondo, motivos, estrategias, temas principales. Amberes:
Garant, 2002
342.7 VER
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�La Convenció sobre els Drets de l�Infant�.�La Convenció sobre els Drets de l�Infant�.�La Convenció sobre els Drets de l�Infant�.�La Convenció sobre els Drets de l�Infant�.�La Convenció sobre els Drets de l�Infant�. A: Ningú n�està
exclòs: un manual per promoure la participació dels infants i les
accions integradores contra la discriminació. Madrid: UNICEF,
2004. p. 13-17
342.7 NIN
Versió de la Convenció escrita en un llenguatge directe i entenedor
per a infants i joves.

Convenció sobre els Drets dels Infants: Nacions Unides,Convenció sobre els Drets dels Infants: Nacions Unides,Convenció sobre els Drets dels Infants: Nacions Unides,Convenció sobre els Drets dels Infants: Nacions Unides,Convenció sobre els Drets dels Infants: Nacions Unides,
20 de novembre de 1989.20 de novembre de 1989.20 de novembre de 1989.20 de novembre de 1989.20 de novembre de 1989. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Benestar Social, 2001
342.7 CON
Text íntegre de la Convenció que consta de 53 articles.

Los derechos de los niños y niñas.Los derechos de los niños y niñas.Los derechos de los niños y niñas.Los derechos de los niños y niñas.Los derechos de los niños y niñas. Madrid: Ministerio de
Asuntos Sociales, 1989
342.7 DER

Els drets de l�infant.Els drets de l�infant.Els drets de l�infant.Els drets de l�infant.Els drets de l�infant. Barcelona: Publicacions del Parlament de
Catalunya, 1998
342.7 DRE
Resolucions del Parlament de Catalunya sobre els drets de la
infància. Convenció sobre els Drets de l�Infant adoptada per
l�Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de
1989.

L�espai dels infants, l �espai de tothom: integració deL�espai dels infants, l �espai de tothom: integració deL�espai dels infants, l �espai de tothom: integració deL�espai dels infants, l �espai de tothom: integració deL�espai dels infants, l �espai de tothom: integració de
nens i nenes amb discapacitats.nens i nenes amb discapacitats.nens i nenes amb discapacitats.nens i nenes amb discapacitats.nens i nenes amb discapacitats. Vicenç Molina (ed.).
Barcelona: Moviment Laic i Progressista, 2001
342.7 ESP
Partint de la Declaració dels Drets del Infants, el document
proposa activitats que permetin als infants amb discapacitats
viure plenament en el món de l�educació en el lleure. Es planteja
contextualitzar aquest objectiu en unes activitats obertes, mo-
dificables, per tal d�elaborar un programa global amb els esplais.
En el terreny pedagògic, es tracta de posar els grups d�infants en
situació per realitzar projectes que partiran de l�etapa de la
descoberta fins a passar a la de recerca, comprensió, solidaritat,
treball de documentació...; això els permetrà descobrir les
desigualtats i les dificultats dels nens i nenes amb discapacitats
i, posteriorment, passar a l�acció a través de projectes i activitats.

3 .3 .3 .3 .3 . Convenció sobre els drets de l�infantConvenció sobre els drets de l�infantConvenció sobre els drets de l�infantConvenció sobre els drets de l�infantConvenció sobre els drets de l�infant
i algunes adaptacions al text originali algunes adaptacions al text originali algunes adaptacions al text originali algunes adaptacions al text originali algunes adaptacions al text original
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Hodgkin, Rachel; Newell, Peter.Hodgkin, Rachel; Newell, Peter.Hodgkin, Rachel; Newell, Peter.Hodgkin, Rachel; Newell, Peter.Hodgkin, Rachel; Newell, Peter. Manual de aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño [en línia]. Nueva York:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2004
< h t t p : / / d o c u m e n t a c i o n . u n i c e f . e s / d o c u m e n t o s _
ampliado.htm?iddocumento=25>
[Consulta: 15 de juny de 2006]

Paja Burgoa, José A.Paja Burgoa, José A.Paja Burgoa, José A.Paja Burgoa, José A.Paja Burgoa, José A. La Convención de los Derechos del Niño.
Madrid: Tecnos, 1998
342.7 PAJ

Bases per a un Projecte de llei d�infància de Catalunya:Bases per a un Projecte de llei d�infància de Catalunya:Bases per a un Projecte de llei d�infància de Catalunya:Bases per a un Projecte de llei d�infància de Catalunya:Bases per a un Projecte de llei d�infància de Catalunya:
primera aproximació a les línies directrius (esborranyprimera aproximació a les línies directrius (esborranyprimera aproximació a les línies directrius (esborranyprimera aproximació a les línies directrius (esborranyprimera aproximació a les línies directrius (esborrany
obert de treball).obert de treball).obert de treball).obert de treball).obert de treball). Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Benestar i Família, 2006
351:301.4 BAS

Capdevila, Manel.Capdevila, Manel.Capdevila, Manel.Capdevila, Manel.Capdevila, Manel. �La Llei 5/2000 en l�àmbit de la protecció a la
infància i adolescència: un projectil dirigit a la línia de flotació�.
A: Educació Social, núm. 18 (maig/agost de 2001), p. 25-36

Casas, Ferran.Casas, Ferran.Casas, Ferran.Casas, Ferran.Casas, Ferran. �La nueva ley orgánica de protección jurídica del
menor�. A: Entrejóvenes, nº 42 (diciembre de 1995), p. 3-5

Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. �Les nostres lleis sobre la infància�. A: RTS, núm. 143
(setembre de 1996), p. 9-11

Creus, Eulàlia.Creus, Eulàlia.Creus, Eulàlia.Creus, Eulàlia.Creus, Eulàlia. �La infància a Catalunya: una nova regulació
legal�. A: Fòrum, núm. 4 (gener de 1996), p. 44-50

Llibre blanc de legislació d�infància.Llibre blanc de legislació d�infància.Llibre blanc de legislació d�infància.Llibre blanc de legislació d�infància.Llibre blanc de legislació d�infància. Jordi Cots (dir.). Barce-
lona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social,
1992
351:301.4 LLI

Mato, Juan.Mato, Juan.Mato, Juan.Mato, Juan.Mato, Juan. �Una nueva ley de la infancia�. A: Infancia, nº 36
(marzo/abril de 1996), p. 32-33

Montraveta, Isabel; Casas, Ferran.Montraveta, Isabel; Casas, Ferran.Montraveta, Isabel; Casas, Ferran.Montraveta, Isabel; Casas, Ferran.Montraveta, Isabel; Casas, Ferran. �La nova llei d�atenció i
protecció dels infants i adolescents�. A: Perspectiva Escolar,
núm. 202 (febrer de 1996), p. 63-68

4 .4 .4 .4 .4 . Legislació sobre la infànciaLegislació sobre la infànciaLegislació sobre la infànciaLegislació sobre la infànciaLegislació sobre la infància
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Drets i deures en els centres d�infants i adolescents.Drets i deures en els centres d�infants i adolescents.Drets i deures en els centres d�infants i adolescents.Drets i deures en els centres d�infants i adolescents.Drets i deures en els centres d�infants i adolescents.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar
i Família, 2005
342.7 DRE
Publicació adreçada als infants i adolescents que es troben sota
la protecció de l�Administració perquè coneguin els drets i les
llibertats que reconeix la Convenció dels Drets de l�Infant de
1989. És per això que la Direcció General d�Atenció a la Infància
i l�Adolescència ha publicat aquest document en sis llengües per
fer-ne difusió.

El niño pequeño: al encuentro de sus derechos: unaEl niño pequeño: al encuentro de sus derechos: unaEl niño pequeño: al encuentro de sus derechos: unaEl niño pequeño: al encuentro de sus derechos: unaEl niño pequeño: al encuentro de sus derechos: una
alternativa de acercamiento a los Derechos del Niñoalternativa de acercamiento a los Derechos del Niñoalternativa de acercamiento a los Derechos del Niñoalternativa de acercamiento a los Derechos del Niñoalternativa de acercamiento a los Derechos del Niño
en educación preescolar.en educación preescolar.en educación preescolar.en educación preescolar.en educación preescolar. Rosa E. Scaglia (coord.). Montevi-
deo: Comunidad del Sur, 1992
372.1(8) NIÑ

A guide to general comment 7: �implementing childA guide to general comment 7: �implementing childA guide to general comment 7: �implementing childA guide to general comment 7: �implementing childA guide to general comment 7: �implementing child
rights in early childhood�.rights in early childhood�.rights in early childhood�.rights in early childhood�.rights in early childhood�. The Hague: Bernard van Leer
Fundation: UNICEF: Comité de los Derechos del Niño de la
Naciones Unidas, 2006
342.7 GUI

Pla integral de suport a la infància i l�adolescència dePla integral de suport a la infància i l�adolescència dePla integral de suport a la infància i l�adolescència dePla integral de suport a la infància i l�adolescència dePla integral de suport a la infància i l�adolescència de
Catalunya.Catalunya.Catalunya.Catalunya.Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament
de Benestar Social, 2001
301.431(467.1) PLA

Ribble, Margaret A. Ribble, Margaret A. Ribble, Margaret A. Ribble, Margaret A. Ribble, Margaret A. Els drets de l�infant. Barcelona: Nova Terra,
1972 (Nadal; 33)
342.7 RIB

Seminari sobre la Convenció dels Drets de l�Infant (Bar-Seminari sobre la Convenció dels Drets de l�Infant (Bar-Seminari sobre la Convenció dels Drets de l�Infant (Bar-Seminari sobre la Convenció dels Drets de l�Infant (Bar-Seminari sobre la Convenció dels Drets de l�Infant (Bar-
celona (1993).celona (1993).celona (1993).celona (1993).celona (1993). Ponències presentades en el Seminari sobre
la Convenció dels Drets de l�Infant, 3 i 4 de novembre de 1993.
Barcelona: Servei de Documentació i Difusió de l�Associació per
a les Nacions Unides a Espanya, 1994
342.7(06) SEM

5 .5 .5 .5 .5 . Altres llibres sobre els drets de l�infantAltres llibres sobre els drets de l�infantAltres llibres sobre els drets de l�infantAltres llibres sobre els drets de l�infantAltres llibres sobre els drets de l�infant
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Seminario Latinoamericano Nuestro Compromiso: losSeminario Latinoamericano Nuestro Compromiso: losSeminario Latinoamericano Nuestro Compromiso: losSeminario Latinoamericano Nuestro Compromiso: losSeminario Latinoamericano Nuestro Compromiso: los
derechos del niño y el adolescente en una sociedadderechos del niño y el adolescente en una sociedadderechos del niño y el adolescente en una sociedadderechos del niño y el adolescente en una sociedadderechos del niño y el adolescente en una sociedad
democrática (2º: Santiago de Chile: 1991). democrática (2º: Santiago de Chile: 1991). democrática (2º: Santiago de Chile: 1991). democrática (2º: Santiago de Chile: 1991). democrática (2º: Santiago de Chile: 1991). Seminario
Latinoamericano Nuestro Compromiso: los derechos del niño y
el adolescente en una sociedad democrática: Santiago de Chile,
del 23 al 27 de septiembre de 1991. Santiago de Chile: SENAME,
1992
342.7(06) SEM

Bolívar, Santi.Bolívar, Santi.Bolívar, Santi.Bolívar, Santi.Bolívar, Santi. Semana de las niñas y los niños del mundo: una
propuesta de trabajo globalizado para la enseñanza primaria y
para el primer ciclo de la secundaria obligatoria (12-14): guía
didáctica. Barcelona: Octaedro: Intermón, 1993
330.3(01) BOL

Carbonell, Leonor.Carbonell, Leonor.Carbonell, Leonor.Carbonell, Leonor.Carbonell, Leonor. En Beto vol créixer: alimentació i salut. Mª
Jesús Rocabert (ad.). 2a ed. Barcelona: Intermón: Octaedro,
1999. 2 vols.
330.3(01) CAR

Descobrim els nostres drets: activitats, deures, indi-Descobrim els nostres drets: activitats, deures, indi-Descobrim els nostres drets: activitats, deures, indi-Descobrim els nostres drets: activitats, deures, indi-Descobrim els nostres drets: activitats, deures, indi-
cacions per conèixer els drets dels infants.cacions per conèixer els drets dels infants.cacions per conèixer els drets dels infants.cacions per conèixer els drets dels infants.cacions per conèixer els drets dels infants. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família,
2003
342.7 DES
Publicació que s�adreça a famílies i persones educadores per tal
de donar a conèixer als infants i adolescents els drets que recull
la Convenció. Ofereix un seguit de recursos i suggeriments
(ordenats en 14 blocs que agrupen un o diversos articles i que
contenen fitxes de treball per a tres grups d�edat: fins a 6 anys,
de 6 a 12 anys i de 12 a 18 anys) per treballar els drets i la
responsabilitat de cadascú.

Escola Lliure El Sol.Escola Lliure El Sol.Escola Lliure El Sol.Escola Lliure El Sol.Escola Lliure El Sol. L�espai dels infants. Barcelona: Escola
Lliure El Sol, 1995 (L�Espai dels infants)
342.7 ESC

Ficapal, JordiFicapal, JordiFicapal, JordiFicapal, JordiFicapal, Jordi; Mendoza, Laura.Mendoza, Laura.Mendoza, Laura.Mendoza, Laura.Mendoza, Laura. El barri d�en Beto: els nens del
carrer: cicle superior de primària. 2a ed. Barcelona: Intermón:
Octaedro, 1999. 2 vols. + 1 vídeo
330.3(01) FIC

6 .6 .6 .6 .6 . Material didàcticMaterial didàcticMaterial didàcticMaterial didàcticMaterial didàctic
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Ningú n�està exclòs: un manual per promoure la parti-Ningú n�està exclòs: un manual per promoure la parti-Ningú n�està exclòs: un manual per promoure la parti-Ningú n�està exclòs: un manual per promoure la parti-Ningú n�està exclòs: un manual per promoure la parti-
cipació dels infants i les accions integradores contracipació dels infants i les accions integradores contracipació dels infants i les accions integradores contracipació dels infants i les accions integradores contracipació dels infants i les accions integradores contra
la discriminació.la discriminació.la discriminació.la discriminació.la discriminació. Madrid: UNICEF, 2004.
1 CD-ROM + 1 DVD
371.94 NIN
Aquest manual s�estructura al voltant del tema clau de l�exclusió.
S�utilitzen exercicis de simulació i històries d�infants que han
patit l�exclusió per animar els joves a simpatitzar amb altres que
han viscut vides molt diferents de les seves. S�adreça a joves
entre 10 i 17 anys. Ofereix una selecció de més de 40 hores de
pensament provocatiu mitjançant activitats de simulació. Altres
unitats addicionals ofereixen als joves una guia sobre mètodes
bàsics de recerca, consells sobre com involucrar-se amb els
mitjans de comunicació i com detectar accions innovadores que
puguin cridar l�atenció sobre la inquietant condició dels infants
exclosos arreu del món.

Els nostres drets, els drets dels altres: activitats per alsEls nostres drets, els drets dels altres: activitats per alsEls nostres drets, els drets dels altres: activitats per alsEls nostres drets, els drets dels altres: activitats per alsEls nostres drets, els drets dels altres: activitats per als
cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys).cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys).cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys).cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys).cicles inicial i mitjà de primària (7 a 10 anys). [En línia].
Barcelona: Amnistia Internacional Catalunya, 200?
<http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/carpeta3/cat/
index.html> [Consulta: 15 de juny de 2006]
La finalitat d�aquestes propostes didàctiques és reflexionar
sobre la Declaració Universal dels Drets Humans i la Declaració
Universal dels Drets dels Infants, i treballar els continguts i
objectius referents a les actituds i els valors en general. També
es pretén fer una transferència d�aquests valors a la vida quotidiana
dels nens i les nenes, a la seva classe i al seu entorn més
immediat. Tot això amb el propòsit de familiaritzar els alumnes
amb l�afirmació que es fa en el preàmbul de la Declaració
Universal dels Drets Humans: �La construcció d�un món més
solidari, sense injustícia ni violència, només és possible si totes
les persones ens esforcem a promoure arreu els drets i les
llibertats d�aquesta Declaració.� Inclou annexos amb la Declaració
dels Drets dels Infants i la Declaració Universal dels Drets
Humans resumides i en llenguatge senzill.

Reig, Dolors; Vázquez, Amparo;Reig, Dolors; Vázquez, Amparo;Reig, Dolors; Vázquez, Amparo;Reig, Dolors; Vázquez, Amparo;Reig, Dolors; Vázquez, Amparo; Mohr, Gisela.Mohr, Gisela.Mohr, Gisela.Mohr, Gisela.Mohr, Gisela. Nosaltres tam-
bé en tenim: aproximació a la Convenció dels Drets de l�Infant =
Nosotros también tenemos derechos: aproximación a la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño. Barcelona: Unescocat, 2005
(Quaderns Linguapax)
342.7 REI
Material que apropa de manera lúdica la Convenció dels Drets de
l�Infant a l�alumnat de primària. Està organitzat en quatre blocs:
drets a la supervivència, drets al desenvolupament, drets a la
protecció i drets a la participació. Per cada bloc proposa textos i
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activitats de treball a l�aula. Les propostes es presenten en
català, castellà, francès i anglès.

Rovira, Montserrat.Rovira, Montserrat.Rovira, Montserrat.Rovira, Montserrat.Rovira, Montserrat. L�escola d�en Beto: educació i desenvo-
lupament: cicle mitjà de primària. 2a ed. Barcelona: Intermón:
Octaedro, 1999. 2 vols.
330.3(01) ROV

Per conèixer els drets dels infants.Per conèixer els drets dels infants.Per conèixer els drets dels infants.Per conèixer els drets dels infants.Per conèixer els drets dels infants. Barcelona: Fundació
Akwaba, 1998
A la coberta: Els drets de tots els nens i nenes del món
342.7 PER

Viatge pels colors de la ciutat: recorregut pels drets iViatge pels colors de la ciutat: recorregut pels drets iViatge pels colors de la ciutat: recorregut pels drets iViatge pels colors de la ciutat: recorregut pels drets iViatge pels colors de la ciutat: recorregut pels drets i
deures de les nenes, nens i joves.deures de les nenes, nens i joves.deures de les nenes, nens i joves.deures de les nenes, nens i joves.deures de les nenes, nens i joves. Barcelona: Mon-3, 199?.
4 vols.
342.7 VIA
Conté: 1. Manual de presentació. 2. Manual d�orientació per al
professorat. 3. Materials per als alumnes: els jocs de la diversitat.
4. Programa d�activitats.

Cinema i drets dels infantsCinema i drets dels infantsCinema i drets dels infantsCinema i drets dels infantsCinema i drets dels infants [Recurs electrònic]. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament d�Educació i Universitats,
2006
< h t t p : / / w w w . x t e c . c a t / c r p - b a i x l l o b r e g a t 6 / c i n e m a /
dretsinfants.htm> [Consulta: 15 de juny de 2006]
El grup IREF, d�acord amb el Programes d�Innovació Educativa del
Departament d�Educació, presenta l�activitat �Cinema i drets
dels infants�, una iniciativa adreçada als alumnes de cicle
superior de primària i als d�educació secundària obligatòria.
Es tracta d�una proposta en què cadascun dels 10 principis de
la Declaració dels Drets dels Infants es treballa a partir d�un film.
A més de treballar els continguts relacionats amb aquesta
Declaració, també es fa una proposta didàctica relacionada amb
el llenguatge cinematogràfic
L�autora dels dossiers és Irene de Puig. Aquests dossiers també
estan disponibles en un CD-ROM publicat pel Departament
d�Educació.

77777..... Material audiovisualMaterial audiovisualMaterial audiovisualMaterial audiovisualMaterial audiovisual
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Nuestro mundo es un proyecto solidario Nuestro mundo es un proyecto solidario Nuestro mundo es un proyecto solidario Nuestro mundo es un proyecto solidario Nuestro mundo es un proyecto solidario [Enregistrament
vídeo]: campaña de educación para el desarrollo: materiales de
primaria = El nostre món és un projecte solidari: campanya
d�educació per al desenvolupament: materials de primària. Ma-
drid: Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga: Federación de
Enseñanza de CCOO, 1998. 1 videocasset [VHS]: 24 min. 
V 330.3(01) NUE
Conté: Zoé, la gota viatgera; Darrera de l�aparador; Menors en
drets. Adreçat a nens i nenes d�educació primària.

Sapiens, però no tant! Sapiens, però no tant! Sapiens, però no tant! Sapiens, però no tant! Sapiens, però no tant! [Enregistrament vídeo]. Barcelona:
Fundació Serveis de Cultura Popular, 1986.
1 videocasset [VHS]: 36 min.
V 17(01) SAP
Per què m�ha de passar? (Reflexions sobre la mort; Psicocràcia
i realisme; L�infant té dret a...;;;;; Una mica de felicitat. Dibuixos
animats realitzats per l�Office National du Film du Canadà.)

Bajo Álvarez, Fe.Bajo Álvarez, Fe.Bajo Álvarez, Fe.Bajo Álvarez, Fe.Bajo Álvarez, Fe. Breve historia de la infancia. Madrid: Temas de
Hoy, 1998 (Temas de Hoy)
301.431 BAJ

Becchi, Egle.Becchi, Egle.Becchi, Egle.Becchi, Egle.Becchi, Egle. I bambini nella storia. Roma: Laterza, 1994 (Storia
e società)
301.431 BEC

Delgado Criado, Buenaventura.Delgado Criado, Buenaventura.Delgado Criado, Buenaventura.Delgado Criado, Buenaventura.Delgado Criado, Buenaventura. Historia de la infancia. Barce-
lona: Ariel, 1998 (Ariel educación)
301.431 DEL

González-Agàpito, Josep.González-Agàpito, Josep.González-Agàpito, Josep.González-Agàpito, Josep.González-Agàpito, Josep. Ser infants abans d�ara. Barcelona:
Rosa Sensat, 1989 (Temes d�infància; 11/12) *
372.1(09) GON

Historia de la infancia en la España contemporáneaHistoria de la infancia en la España contemporáneaHistoria de la infancia en la España contemporáneaHistoria de la infancia en la España contemporáneaHistoria de la infancia en la España contemporánea
1834-1936.1834-1936.1834-1936.1834-1936.1834-1936. José Maria Borrás Llop (dir.). Madrid: Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
1996
301.431(46) HIS

8 .8 .8 .8 .8 . Història de la infànciaHistòria de la infànciaHistòria de la infànciaHistòria de la infànciaHistòria de la infància
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�Historia de la infancia y de la juventud��Historia de la infancia y de la juventud��Historia de la infancia y de la juventud��Historia de la infancia y de la juventud��Historia de la infancia y de la juventud� [Diversos articles].
A: Revista de Educación, nº 281 (septiembre/diciembre de 1986),
p. 5-224

Mause, Lloyd de (edMause, Lloyd de (edMause, Lloyd de (edMause, Lloyd de (edMause, Lloyd de (ed.). ). ). ). ). Historia de la infancia. Madrid: Alianza,
1982 (Alianza Universidad; 321)
301.431 MAU

Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris. El amor que nos cura. Barcelona: Gedisa, 2005
(Resiliencia)
362.7 CYR

Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris.Cyrulnik, Boris. Los patitos feos: la resiliencia: una infancia
infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa, 2002 (Psicología)
136.7 CYR

Muñoz, Victoria; Sotelo, Francisco de Pedro.Muñoz, Victoria; Sotelo, Francisco de Pedro.Muñoz, Victoria; Sotelo, Francisco de Pedro.Muñoz, Victoria; Sotelo, Francisco de Pedro.Muñoz, Victoria; Sotelo, Francisco de Pedro. �Educar para
la resiliencia: un cambio de mirada en la prevención de situacio-
nes de riesgo social�. A: Revista Complutense de Educación, vol.
16, nº 1 (2005), p. 107-124

Navarro Cañete, Colomán.Navarro Cañete, Colomán.Navarro Cañete, Colomán.Navarro Cañete, Colomán.Navarro Cañete, Colomán. �La resiliencia: algo más que un
concepto fronterizo�. A: Educació Social, núm. 25 (2003), p. 30-
47

Vanistendael, Stefan.Vanistendael, Stefan.Vanistendael, Stefan.Vanistendael, Stefan.Vanistendael, Stefan. La resiliència o el realisme de l�esperança:
ferit però no vençut. 2a ed. Barcelona: Claret, 1999
362.7 VAN

Vanistendael, Stefan; Lecomte, Jacques.Vanistendael, Stefan; Lecomte, Jacques.Vanistendael, Stefan; Lecomte, Jacques.Vanistendael, Stefan; Lecomte, Jacques.Vanistendael, Stefan; Lecomte, Jacques. La felicidad es
posible: despertar en niños maltratados la confianza en sí
mismos: construir la resiliencia. Barcelona: Gedisa, 2002 (Psi-
cología)
179.2 VAN

9 .9 .9 .9 .9 . Resil iènciaResil iènciaResil iènciaResil iènciaResil iència



16

Arias Robles, Marta. Arias Robles, Marta. Arias Robles, Marta. Arias Robles, Marta. Arias Robles, Marta. Adultos a la fuerza: la explotación laboral
de la infancia. 2ª ed. Barcelona: Intermón, 1998 (Documentos
Intermón; 13)

Arqué, Maite; Bastida, Anna; Palos, José. Arqué, Maite; Bastida, Anna; Palos, José. Arqué, Maite; Bastida, Anna; Palos, José. Arqué, Maite; Bastida, Anna; Palos, José. Arqué, Maite; Bastida, Anna; Palos, José. La infància al món:
treballadors de 10 anys. Barcelona: Intermón: Octaedro, 1993
331.3 ARQ

Boukhari, Sophie.Boukhari, Sophie.Boukhari, Sophie.Boukhari, Sophie.Boukhari, Sophie. �El treball infantil: un mal menor?�. A: El
Correu de la UNESCO, núm. 245 (juny de 1999), p. 37-38

Calderón Cuevas, Eduardo.Calderón Cuevas, Eduardo.Calderón Cuevas, Eduardo.Calderón Cuevas, Eduardo.Calderón Cuevas, Eduardo. �El trabajo infantil doméstico�. A:
Cuadernos de Pedagogía, nº 353 (enero de 2006), p. 68-71

Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras. �La explotación laboral infantil: estra-
tegias y actividades para la educación primaria�. A: Aula de
Innovación Educativa, nº 76 (noviembre de 1998), p. 77-91

Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras.Educación sin Fronteras. �La explotación laboral infantil: estra-
tegias y actividades para la educación secundaria�. A: Aula de
Innovación Educativa, nº 77 (diciembre de 1998), p. 83-96

La lucha contra el trabajo infantil.La lucha contra el trabajo infantil.La lucha contra el trabajo infantil.La lucha contra el trabajo infantil.La lucha contra el trabajo infantil. Assefa Bequele, Jo Boyden
(dirs.). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 1990
331.3 LUC

Monestier, Martin.Monestier, Martin.Monestier, Martin.Monestier, Martin.Monestier, Martin. Los niños esclavos: el infierno diario de
trescientos millones de niños. Madrid: Alianza, 1999
331.3 MON

Treball infantil i de menors.Treball infantil i de menors.Treball infantil i de menors.Treball infantil i de menors.Treball infantil i de menors. Judith Solé (coord.). Mataró:
Cálamo, 2005
331.3 TRE

10.10 .10 .10 .10 . TTTTTreball infantilreball infantilreball infantilreball infantilreball infantil
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Alto a la utilización de niños soldados.Alto a la utilización de niños soldados.Alto a la utilización de niños soldados.Alto a la utilización de niños soldados.Alto a la utilización de niños soldados. Madrid: Coalición
para Acabar con la Utilización de Niños Soldados, 1999
331.3 ALT

Badjoko, Lucien; Clarens, Katia. Badjoko, Lucien; Clarens, Katia. Badjoko, Lucien; Clarens, Katia. Badjoko, Lucien; Clarens, Katia. Badjoko, Lucien; Clarens, Katia. Jo vaig ser un nen soldat.
Pròleg d�Albert Sánchez Piñol. Barcelona: La Campana, 2006
(Tocs; 53)
331.1 BAD

Caballero, José María.Caballero, José María.Caballero, José María.Caballero, José María.Caballero, José María. �Nens forçats a ser soldats�. A: Educació
Social, núm. 31 (2005), p. 95-119

Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Solda-Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Solda-Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Solda-Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Solda-Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Solda-
dos.dos.dos.dos.dos. Guía del protocolo facultativo sobre la participación de
niños y niñas en conflictos armados [en línia]. Nueva York: Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, 2004
< h t t p : / / d o c u m e n t a c i o n . u n i c e f . e s / d o c u m e n t o s _
ampliado.htm?iddocumento=22>
[Consulta: 15 de juny de 2006]
Guia destinada a donar assistència a les ONG, els organismes
dedicats a la protecció infantil i a altres promotors dels drets de
la infància.

�Les estadístiques no sagnen, però les persones sí�.�Les estadístiques no sagnen, però les persones sí�.�Les estadístiques no sagnen, però les persones sí�.�Les estadístiques no sagnen, però les persones sí�.�Les estadístiques no sagnen, però les persones sí�. A:
Protagonistes, ja!, núm. 32 (gener/febrer de 2006), p. 5-7

García Sotelo, Gilda M.García Sotelo, Gilda M.García Sotelo, Gilda M.García Sotelo, Gilda M.García Sotelo, Gilda M. Razones y sinrazones sobre las niñas
soldados. Madrid: Sepha, 2006 (Libros abiertos; 9)
331.3 GAR

Miralles, Fàtima; Caballero Cáceres, José M.Miralles, Fàtima; Caballero Cáceres, José M.Miralles, Fàtima; Caballero Cáceres, José M.Miralles, Fàtima; Caballero Cáceres, José M.Miralles, Fàtima; Caballero Cáceres, José M. Yo no quería
hacerlo: los niños forzados a ser soldados en Sierra Leona se
expresan a través del dibujo. Pròleg de José Saramago. Madrid:
Universidad Pontificia Comillas, 2000
331.3 MIR

Rovira, Bru. Rovira, Bru. Rovira, Bru. Rovira, Bru. Rovira, Bru. Áfricas. Barcelona: Serres, 2006

11.11 .11 .11 .11 . Infants soldatsInfants soldatsInfants soldatsInfants soldatsInfants soldats
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12.1. Articles apareguts a les revistes Infància
i Infancia

Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David. �El dret a la intimitat�. A: Infància, núm. 106
(gener/febrer de 1999), p. 20-21

Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David. �El dret a la intimitat: quins espais�. A: Infància,
núm. 108 (maig/juny de 1999), p. 14-15

Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David. �El derecho a jugar�. A: Infancia, nº 55 (mayo/junio
de 1999), p. 20-21

Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David. �El derecho a participar en la vida social�. A:
Infancia, nº 57 (septiembre/octubre de 1999), p. 14-15

Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David. �El derecho a tener responsabilidades�. A: Infancia,
nº 56 (julio/agosto de 1999), p. 20

Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David.Altimir, David. �El derecho a relacionarse�. A: Infancia, nº 54
(marzo/abril de 1999), p. 17

Biniés, Puri.Biniés, Puri.Biniés, Puri.Biniés, Puri.Biniés, Puri. �Conversa amb Jordi Cots: els drets dels infants�. A:
Infància, núm. 89 (març/abril de 1996), p. 7-9
En castellà: Infancia, nº 42 (marzo/abril de 1997), p. 9-11

Bureau International Catholique de l�Enfance.Bureau International Catholique de l�Enfance.Bureau International Catholique de l�Enfance.Bureau International Catholique de l�Enfance.Bureau International Catholique de l�Enfance. �La Conven-
ció sobre els drets de l�infant: deu preguntes i respostes�. A:
Infància, núm. 49 (juliol/agost de 1989), p. 31-34

Coordinadora Catalana al Servei de l�Infant.Coordinadora Catalana al Servei de l�Infant.Coordinadora Catalana al Servei de l�Infant.Coordinadora Catalana al Servei de l�Infant.Coordinadora Catalana al Servei de l�Infant. �La Convenció
sobre els drets de l�infant: cinquanta-quatre articles�. A: Infància,
núm. 51 (novembre/desembre de 1989), p. 21-24

Cots, Jordi. Cots, Jordi. Cots, Jordi. Cots, Jordi. Cots, Jordi. �De l�amor al respecte�. A: Infància, núm. 100 (gener/
febrer de 1998), p. 33-35

Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. �Los derechos humanos de las niñas y los niños�.
A: Infancia, nº 50 (julio/agosto de 1998), p. 35-41

12. Articles de revistes apareguts a 12. Articles de revistes apareguts a 12. Articles de revistes apareguts a 12. Articles de revistes apareguts a 12. Articles de revistes apareguts a Infància,Infància,Infància,Infància,Infància,
Infancia, Infància a EuropaInfancia, Infància a EuropaInfancia, Infància a EuropaInfancia, Infància a EuropaInfancia, Infància a Europa
iiiii Perspectiva Escolar Perspectiva Escolar Perspectiva Escolar Perspectiva Escolar Perspectiva Escolar
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Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. �Els drets de la infància�. A: Infància, núm. 1 (juliol/
agost de 1981), p. 16-21

Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. �Infància centenària: els drets dels més petits�. A:
Infància, núm. 102 (maig/juny de 1998)

Flekkoy, Maalfrid Grude.Flekkoy, Maalfrid Grude.Flekkoy, Maalfrid Grude.Flekkoy, Maalfrid Grude.Flekkoy, Maalfrid Grude. �Els drets de participació: són es-
pecials?�. A: Infància, núm. 86 (setembre/octubre de 1995), p.
7-11

Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat. �El dret a la intimitat, privacitat i observació�.
A: Infància, núm. 110 (setembre/octubre de 1999), p. 20-21

Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat.Jubete, Montserrat. �Practiquem els drets de l�infant�. A: Infància,
núm. 96 (maig/juny de 1997), p. 3-9
En castellà: Infancia, nº 45 (septiembre/octubre), p. 5-12

Langsted, Ole.Langsted, Ole.Langsted, Ole.Langsted, Ole.Langsted, Ole. �Escoltar els infants�. A: Infància, núm. 111
(novembre/desembre de 1999), p. 5-10
En castellà: Infancia, nº 58 (noviembre/diciembre de 1999), p.
30-32

Mato, Juan. Mato, Juan. Mato, Juan. Mato, Juan. Mato, Juan. �Els drets de la infància els anys noranta�. A: Infància,
núm. 64 (gener/febrer de 1992), p. 27-30
En castellà a Infancia, nº 10 (noviembre/diciembre de 1991), p.
31-34

Morales, Montserrat; Ventalló, Eulàlia.Morales, Montserrat; Ventalló, Eulàlia.Morales, Montserrat; Ventalló, Eulàlia.Morales, Montserrat; Ventalló, Eulàlia.Morales, Montserrat; Ventalló, Eulàlia. �Reflexions entorn
del dret del nen a jugar�. A: Infància, núm. 66 (maig/juny de
1992), p. 6-7

Moss, Peter.Moss, Peter.Moss, Peter.Moss, Peter.Moss, Peter. �Els drets de la infància: entre complexitat social i
limitacions legislatives�. A: Infància, núm. 59 (març/abril de
1991), p. 25-33

Muñoz, César.Muñoz, César.Muñoz, César.Muñoz, César.Muñoz, César. �La infància en la vida social�. A: Infància, núm.
88 (gener/febrer de 1996), p. 5-8
En castellà: Infancia, nº 35 (enero/febrero de 1996), p. 4-7

Pujol, Maite.Pujol, Maite.Pujol, Maite.Pujol, Maite.Pujol, Maite. �Fem realitat els drets�. A: Infància, núm. 135
(novembre/desembre de 2003), p. 23-27

Ribas, Aurora.Ribas, Aurora.Ribas, Aurora.Ribas, Aurora.Ribas, Aurora. �Els més petits hi som i tenim drets�. A: Infància,
núm. 136 (gener/febrer de 2004), p. 2-5

Tizio, Hebe.Tizio, Hebe.Tizio, Hebe.Tizio, Hebe.Tizio, Hebe. �La categoria infància i les seves paradoxes actuals�.
A: Infància, núm. 119 (març/abril de 2001), p. 6-8
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Vylder, Stefan de.Vylder, Stefan de.Vylder, Stefan de.Vylder, Stefan de.Vylder, Stefan de. �La política macroeconòmica i els drets de
l�infant�. A: Infància, núm. 101 (març/abril de 1998), p. 28-32*

En castellà: Infancia, nº 66 (marzo/abril de 2001), p. 26-32

12.2. Articles apareguts a la revista
Infància a Europa

�Una acció positiva de la Unió Europea sobre els drets de�Una acció positiva de la Unió Europea sobre els drets de�Una acció positiva de la Unió Europea sobre els drets de�Una acció positiva de la Unió Europea sobre els drets de�Una acció positiva de la Unió Europea sobre els drets de
l�infant�.l�infant�.l�infant�.l�infant�.l�infant�. A: Infància a Europa, núm. 10 (2006), p. 35 *

Cohen, Bronwen.Cohen, Bronwen.Cohen, Bronwen.Cohen, Bronwen.Cohen, Bronwen. �La majoria d�edat de la Unió Europea: obtindran
els infants els seus drets com a ciutadans? A: Infància a Europa,
núm. 7 (2004), p. 10-11 *

�El Comitè de Nacions Unides defensa els drets dels�El Comitè de Nacions Unides defensa els drets dels�El Comitè de Nacions Unides defensa els drets dels�El Comitè de Nacions Unides defensa els drets dels�El Comitè de Nacions Unides defensa els drets dels
infants més petits�.infants més petits�.infants més petits�.infants més petits�.infants més petits�. A: Infància a Europa, núm. 10 (2006),
p. 35 *

Halpérin, Daniel S.Halpérin, Daniel S.Halpérin, Daniel S.Halpérin, Daniel S.Halpérin, Daniel S. �Focus en... Janusz Korczak: educador, poeta
i humanista�. A: Infància a Europa, núm. 7 (2004), p. 32-34 *

Kowalczyk Kedziora, Irene.Kowalczyk Kedziora, Irene.Kowalczyk Kedziora, Irene.Kowalczyk Kedziora, Irene.Kowalczyk Kedziora, Irene. �El Consell d�Europa, un defensor
dels drets dels infants�. A: Infància a Europa, núm. 7 (2004), p.
8-9 *

Willow, Carolyne.Willow, Carolyne.Willow, Carolyne.Willow, Carolyne.Willow, Carolyne. �Focus en... els drets dels infants�. A: Infància
a Europa, núm. 9 (2005), p. 31-33 *

12.3. Articles apareguts a la revista
Perspectiva Escolar

Casas, FerranCasas, FerranCasas, FerranCasas, FerranCasas, Ferran; González, Mònica González, Mònica González, Mònica González, Mònica González, Mònica; Figuer, Cristina Figuer, Cristina Figuer, Cristina Figuer, Cristina Figuer, Cristina; Alsinet, Alsinet, Alsinet, Alsinet, Alsinet,
Carles.Carles.Carles.Carles.Carles. �Els drets dels infants, vistos pels nens i nenes d�entre
deu i dotze anys�. A: Perspectiva Escolar, núm. 298 (octubre de
2005), p. 46-56

Casas, FerranCasas, FerranCasas, FerranCasas, FerranCasas, Ferran; González, MònicaGonzález, MònicaGonzález, MònicaGonzález, MònicaGonzález, Mònica; Figuer, Cristina Figuer, Cristina Figuer, Cristina Figuer, Cristina Figuer, Cristina; Alsinet, Alsinet, Alsinet, Alsinet, Alsinet,
Carles. Carles. Carles. Carles. Carles. �Els drets dels infants vistos pels progenitors i mestres
de nens i nenes d�entre deu i dotze anys�. A: Perspectiva Escolar,
núm. 298 (octubre de 2005), p. 57-64

Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. �La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets
de l�infant�. A: Perspectiva Escolar, núm. 156 (juny de 1991), p.
7-11
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Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. �El racisme com a forma de discriminació en els grans
textos sobre drets humans dels infants�. A: Perspectiva Escolar,
núm. 176 (juny de 1993), p. 18-23

Cots, JordiCots, JordiCots, JordiCots, JordiCots, Jordi; Cela, Jaume.  Cela, Jaume.  Cela, Jaume.  Cela, Jaume.  Cela, Jaume. �10 anys de la Convenció sobre els
Drets dels Infants adoptada per les Nacions Unides l�any 1989
(20 de novembre): conversa amb Jordi Cots�. A: Perspectiva
Escolar, núm. 243 (març de 2000), p. 66-72

�Els drets de la infància, un repte del segle XXI?�.�Els drets de la infància, un repte del segle XXI?�.�Els drets de la infància, un repte del segle XXI?�.�Els drets de la infància, un repte del segle XXI?�.�Els drets de la infància, un repte del segle XXI?�. A:
Perspectiva i Diversitat, núm. 6 (juny de 1999), p. 1-15

Majó, Francesca.Majó, Francesca.Majó, Francesca.Majó, Francesca.Majó, Francesca. �L�educació des del naixement, un dret de l�ho-
me�. A: Perspectiva Escolar, núm. 111 (gener de 1987), p. 8-14

Adrada, ZuriñeAdrada, ZuriñeAdrada, ZuriñeAdrada, ZuriñeAdrada, Zuriñe; Puig, Irene de Puig, Irene de Puig, Irene de Puig, Irene de Puig, Irene de; Guerrero, Xavier. Guerrero, Xavier. Guerrero, Xavier. Guerrero, Xavier. Guerrero, Xavier. �Derechos
de la infancia�. A: Aula de Innovación Educativa, nº 110 (marzo
de 2002), p. 61-64

Chombart de Lauwe, Marie-Josée.Chombart de Lauwe, Marie-Josée.Chombart de Lauwe, Marie-Josée.Chombart de Lauwe, Marie-Josée.Chombart de Lauwe, Marie-Josée. �Vers un nouveau statut
social de l�enfant?�. A: Nous voulons lire!, nº 111-112 (noël
1995), p. 23-27

Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau. �Convenció sobre
els Drets de l�Infant�. A: Guix, núm. 325 (juny de 2006), p. 6-10

Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau. �Convención sobre
los Derechos del Niño�. A: Aula de Innovación Educativa, nº 152
(junio de 2006), p. 5-9

�Convenció sobre els drets de l� infant: adoptada per�Convenció sobre els drets de l� infant: adoptada per�Convenció sobre els drets de l� infant: adoptada per�Convenció sobre els drets de l� infant: adoptada per�Convenció sobre els drets de l� infant: adoptada per
l�Assemblea General de les Nacions Unides el 20 del�Assemblea General de les Nacions Unides el 20 del�Assemblea General de les Nacions Unides el 20 del�Assemblea General de les Nacions Unides el 20 del�Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de
novembre de 1989�. novembre de 1989�. novembre de 1989�. novembre de 1989�. novembre de 1989�. A: Guix, núm. 158 (desembre de 1990),
p. 73-82

�Cornellà aprova una ordenança per a la defensa dels�Cornellà aprova una ordenança per a la defensa dels�Cornellà aprova una ordenança per a la defensa dels�Cornellà aprova una ordenança per a la defensa dels�Cornellà aprova una ordenança per a la defensa dels
drets dels infants i adolescents: els infants de Cornellàdrets dels infants i adolescents: els infants de Cornellàdrets dels infants i adolescents: els infants de Cornellàdrets dels infants i adolescents: els infants de Cornellàdrets dels infants i adolescents: els infants de Cornellà
podran participar en les decisions municipals que elspodran participar en les decisions municipals que elspodran participar en les decisions municipals que elspodran participar en les decisions municipals que elspodran participar en les decisions municipals que els
afectin�.afectin�.afectin�.afectin�.afectin�. A: Papers de Joventut, núm. 10 (1996), p. 4
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Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi.Cots, Jordi. �El derecho a la participación de los niños� [en línia].
A: Infancia y Educación Social, nº 4 (2005)
<http://www.eduso.net/res/?b=7&c=52&n=141>
[Consulta: 15 de juny de 2006]

Cots, JordiCots, JordiCots, JordiCots, JordiCots, Jordi; Passola, Marta.Passola, Marta.Passola, Marta.Passola, Marta.Passola, Marta. �Els drets dels infants�. A: Barce-
lona Educació, núm. 5 (novembre/desembre de 1997), p. 22-25

�Los derechos del niño a la educación�Los derechos del niño a la educación�Los derechos del niño a la educación�Los derechos del niño a la educación�Los derechos del niño a la educación� [Diversos articles].
A: Perspectivas, nº 110 (junio de 1999), p. 183-288

�Els drets dels infants� �Els drets dels infants� �Els drets dels infants� �Els drets dels infants� �Els drets dels infants� [Diversos articles]. A: Liceu, núm. 8
(1999), p. 2-17

�Les enfants et les lois��Les enfants et les lois��Les enfants et les lois��Les enfants et les lois��Les enfants et les lois� [Diversos articles]. A: Enfance, nº 3
(1992), p. 165-316

Fernández Garralón, José Alberto.Fernández Garralón, José Alberto.Fernández Garralón, José Alberto.Fernández Garralón, José Alberto.Fernández Garralón, José Alberto. �Os dereitos do neno: os
seus dereitos e os nosos deberes�. A: Preescolar na Casa, nº 131
(2003), p. 8-9

Guerrero, Xavier.Guerrero, Xavier.Guerrero, Xavier.Guerrero, Xavier.Guerrero, Xavier. �Drets i deures dintre de la diversitat�. A: Guix
d�Infantil, núm. 6 (març/abril de 2002), p. 33-35

Hierro Sánchez-Pescador, Liborio Luis.Hierro Sánchez-Pescador, Liborio Luis.Hierro Sánchez-Pescador, Liborio Luis.Hierro Sánchez-Pescador, Liborio Luis.Hierro Sánchez-Pescador, Liborio Luis. �¿Tienen los niños
derechos?: comentario a la Convención sobre los Derechos del
Niño�. A: Revista de Educación, nº 294 (enero/abril de 1991), p.
221-233

Le Gal, Jean.Le Gal, Jean.Le Gal, Jean.Le Gal, Jean.Le Gal, Jean. �L�auto-organisation des enfants dans la classe et
dans l�école: doit demeurer un objectif de lutte et de recherche
pour notre mouvement�. A: Le nouvel éducateur, nº 168 (avril
2005), p. 30-33

Martí Solé, Miquel.Martí Solé, Miquel.Martí Solé, Miquel.Martí Solé, Miquel.Martí Solé, Miquel. �Un dret de l�infant: l�educació�. A: Escola
Catalana, núm. 392 (juliol/agost/setembre de 2002), p. 22-24

Torres Santomé, Jurjo.Torres Santomé, Jurjo.Torres Santomé, Jurjo.Torres Santomé, Jurjo.Torres Santomé, Jurjo. �Educació infantil i drets de la infància�.
A: Guix d�Infantil, núm. 24 (març/abril de 2005), p. 38-44

Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. �Apoyar los derechos educativos del niño:
expectativas y demandas de docentes y de padres�. A: Perspec-
tivas, nº 110 (junio de 1999), p. 245-254

Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. Verhellen, Eugeen. �Los derechos del niño en Europa�. A:
Infancia y Sociedad, nº 15 (1992), p. 37-60
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Al·lots: Revista de l�Associació Catalana per la InfànciaAl·lots: Revista de l�Associació Catalana per la InfànciaAl·lots: Revista de l�Associació Catalana per la InfànciaAl·lots: Revista de l�Associació Catalana per la InfànciaAl·lots: Revista de l�Associació Catalana per la Infància
Maltractada.Maltractada.Maltractada.Maltractada.Maltractada. Núm. 1 (juny 2004)-. Barcelona: Associació
Catalana per la Infància Maltractada, 2004-

Bienestar y Protección Infantil.Bienestar y Protección Infantil.Bienestar y Protección Infantil.Bienestar y Protección Infantil.Bienestar y Protección Infantil. Núm. 1 (novembre 1995)-.
Madrid: FAPMI, 1995-

Boletim do IAC.Boletim do IAC.Boletim do IAC.Boletim do IAC.Boletim do IAC. Núm. 1 (1988)-. Lisboa: Instituto d�Apoio à
Criança, 1988-

Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau.Comissió de la Infància de Justícia i Pau. Núm. 1 (juny
1998)-. Barcelona: Justícia i Pau, 1998-

Espacio para la infancia.Espacio para la infancia.Espacio para la infancia.Espacio para la infancia.Espacio para la infancia. The Hague: Bernard van Leer
Foundation, 1993?

Estado mundial de la infanciaEstado mundial de la infanciaEstado mundial de la infanciaEstado mundial de la infanciaEstado mundial de la infancia... [en línia]. Madrid: UNICEF,
1980
< h t t p : / / d o c u m e n t a c i o n . u n i c e f . e s / d o c u m e n t o s _
ampliado.htm?iddocumento=29>
[Consulta: 15 de juny de 2006]
Cada any UNICEF edita un document on es recullen dades
generals sobre les accions realitzades per aquesta organització
i es fa balanç de la situació general de la infància a tot el món.
S�inclouen dades estadístiques sobre les fites que es volen
assolir: reducció de la mortalitat infantil, accés universal a
l�educació, protecció als infants... També hi trobarem un recull
de bones pràctiques desenvolupades en diferents països i
extractes de declaracions aprovades en reunions regionals.

Eurochild: e-news bulletinEurochild: e-news bulletinEurochild: e-news bulletinEurochild: e-news bulletinEurochild: e-news bulletin [en línia]. Núm. 1 (2004). Bruxelles:
Eurochild AISBL, 2004
<http://www.eurochild.org/index.php?id=41>
[Consulta: 15 de juny de 2006]

Eurochild: newsletterEurochild: newsletterEurochild: newsletterEurochild: newsletterEurochild: newsletter [en línia]. Núm. 1 (2004). Bruxelles:
Eurochild AISBL, 2004
<http://www.eurochild.org/index.php?id=41>
[Consulta: 15 de juny de 2006]

Infància: educar de 0 a 6 anys.Infància: educar de 0 a 6 anys.Infància: educar de 0 a 6 anys.Infància: educar de 0 a 6 anys.Infància: educar de 0 a 6 anys. Núm. 1 (1981)-. Barcelona:
Associació de Mestres Rosa Sensat, 1981-

14.14 .14 .14 .14 . Revistes i anuarisRevistes i anuarisRevistes i anuarisRevistes i anuarisRevistes i anuaris
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Infancia: educar de 0 a 6 años.Infancia: educar de 0 a 6 años.Infancia: educar de 0 a 6 años.Infancia: educar de 0 a 6 años.Infancia: educar de 0 a 6 años. Núm. 1 (1990)-. Barcelona:
Associació de Mestres Rosa Sensat, 1990-

Infancia y Sociedad.Infancia y Sociedad.Infancia y Sociedad.Infancia y Sociedad.Infancia y Sociedad. Núm. 1 (1990)-35 (1996). Madrid: Minis-
terio de Asuntos Sociales, 1990-1996

Informe anual de UNICEFInforme anual de UNICEFInforme anual de UNICEFInforme anual de UNICEFInforme anual de UNICEF [en línia]. New York: UNICEF, 1977
< h t t p : / / d o c u m e n t a c i o n . u n i c e f . e s / d o c u m e n t o s _
ampliado.htm?iddocumento=37>
[Consulta: 15 de juny de 2006]

Protagonistas: revista por la defensa de los derechos deProtagonistas: revista por la defensa de los derechos deProtagonistas: revista por la defensa de los derechos deProtagonistas: revista por la defensa de los derechos deProtagonistas: revista por la defensa de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.los niños, niñas y adolescentes.los niños, niñas y adolescentes.los niños, niñas y adolescentes.los niños, niñas y adolescentes. Núm. 1 (1998)-.
Cochabamba: Defensa de Niñas y Niños Internacional. Interna-
cional Bolivia, 1998-

Protagonistes, ja!: perspectives de la infància i deProtagonistes, ja!: perspectives de la infància i deProtagonistes, ja!: perspectives de la infància i deProtagonistes, ja!: perspectives de la infància i deProtagonistes, ja!: perspectives de la infància i de
l�adolescència.l�adolescència.l�adolescència.l�adolescència.l�adolescència. Núm. 1 (juliol 2000)-. Barcelona: Associació
Diomira, 2000-

The Childwatch International Research NetworkThe Childwatch International Research NetworkThe Childwatch International Research NetworkThe Childwatch International Research NetworkThe Childwatch International Research Network
http://www.childwatch.uio.no
Aquesta associació busca la millora de la qualitat de vida dels
infants a nivell mundial a partir de les seves institucions
implicades. Aquestes institucions es poden localitzar a la web a
partir del mapa del món. Es poden trobar les activitats que porten
a terme a tot el planeta.

Comissió de la Infància de Justícia i PauComissió de la Infància de Justícia i PauComissió de la Infància de Justícia i PauComissió de la Infància de Justícia i PauComissió de la Infància de Justícia i Pau
http://www.justiciaipau.org/juspau.ca.shtml?x=6180
La Comissió de la Infància es va constituir el 1979, l�Any
Internacional de l�Infant. El seu objectiu és sensibilitzar la
població i difondre els aspectes que estan relacionats amb la
infància, com els seus drets, l�educació, la relació amb els pares
i altres temes. La Comissió, a través de Justícia i Pau, és membre
de l�organització Internacional Bureau International Catholique
de l�Enfance (BICE) des de l�any 1980. Els actes que es realitzen
cerquen la difusió i sensibilització envers els drets dels infants
que recull el text de la Convenció de les Nacions Unides sobre els
Drets dels Infants de 1989.

15.15 .15 .15 .15 . Recursos electrònics: Recursos electrònics: Recursos electrònics: Recursos electrònics: Recursos electrònics: webs webs webs webs webs interessantsinteressantsinteressantsinteressantsinteressants
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Comité de los Derechos del NiñoComité de los Derechos del NiñoComité de los Derechos del NiñoComité de los Derechos del NiñoComité de los Derechos del Niño
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/crc_sp.htm
Aquest òrgan s�encarrega de supervisar el compliment de les
obligacions derivades de la Convenció sobre els Drets dels
Infants. La web explica el funcionament del Comitè i hi podem
trobar el text complet de la Convenció i la llista d�estats que l�han
ratificat, entre altres.

CRIN. Child Rights Information NetworkCRIN. Child Rights Information NetworkCRIN. Child Rights Information NetworkCRIN. Child Rights Information NetworkCRIN. Child Rights Information Network
http://www.crin.org
Xarxa mundial que s�encarrega de difondre informació sobre la
Convenció dels Drets dels Infants des de l�àmbit nacional,
regional i internacional. Engloba més de 1.400 organitzacions de
més de 130 països.

Derechos de los niñosDerechos de los niñosDerechos de los niñosDerechos de los niñosDerechos de los niños
http://www.margen.org/ninos/
Web creada per Quino, autor de Mafalda, amb l�objectiu de
promoure la divulgació de la Convenció mitjançant aquests
personatges. Cada tira de còmic convida al debat i la reflexió en
clau d�humor.

Direcció General d�Atenció a la Infància i l�AdolescènciaDirecció General d�Atenció a la Infància i l�AdolescènciaDirecció General d�Atenció a la Infància i l�AdolescènciaDirecció General d�Atenció a la Infància i l�AdolescènciaDirecció General d�Atenció a la Infància i l�Adolescència
de la Generalitat de Catalunyade la Generalitat de Catalunyade la Generalitat de Catalunyade la Generalitat de Catalunyade la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/benestar/organismes/infancia/
index.htm
Web que explica què és i quina és la funció de la Direcció General
d�Atenció a la Infància i l�Adolescència de la Generalitat de
Catalunya.

Drets de l�infant. Diputació de BarcelonaDrets de l�infant. Diputació de BarcelonaDrets de l�infant. Diputació de BarcelonaDrets de l�infant. Diputació de BarcelonaDrets de l�infant. Diputació de Barcelona
http://www.diba.es/dretsinfant/
És volen donar a conèixer els continguts de la Convenció dels
Drets dels Infants i pretén ser també un espai de recull i difusió
de bones pràctiques i experiències realitzades pels municipis de
la província. Per això el seu contingut està estructurat per
facilitar l�accés dels infants i joves i també dels professionals de
l�educació i dels serveis de benestar dels municipis de la província.

Equipo NizkorEquipo NizkorEquipo NizkorEquipo NizkorEquipo Nizkor
http://www.derechos.org/nizkor/chicos/
Pàgina web de l�Equipo Nizkor dedicada als drets humans dels
infants, on es detallen totes les problemàtiques que viu aquest
col·lectiu, així com una llista dels documents i les declaracions
de la matèria, institucions i organismes que treballen diferents
temàtiques i, finalment, un seguit d�enllaços sobre els drets dels
infants.
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Enrédate con UNICEFEnrédate con UNICEFEnrédate con UNICEFEnrédate con UNICEFEnrédate con UNICEF
http://www.enredate.org
Web impulsada per UNICEF amb l�objectiu de promoure la
participació dels joves en accions de lluita per la defensa dels
drets.

Euroch i ldEuroch i ldEuroch i ldEuroch i ldEuroch i ld
http://www.eurochild.org
Xarxa europea d�organitzacions que treballen per millorar la
qualitat de vida, el benestar i els drets dels infants. El treball
d�Eurochild se sustenta en els principis de la Convenció del Drets
dels Infants.

Forum Raval NetForum Raval NetForum Raval NetForum Raval NetForum Raval Net
http://www.ravalnet.org/dretsinfants/
Fòrum de Ravalnet.org: �¿Qué derechos crees que tienen los
niños?�. Opinions dels nens del barri del Raval sobre els drets que
ells creuen que haurien de tenir els nens.

Human Rights InternetHuman Rights InternetHuman Rights InternetHuman Rights InternetHuman Rights Internet
http://www.hri.ca/children (anglès)
La web ofereix tots els projectes impulsats des de l�associació.
A banda, exposa a partir d�un índex temàtic informació, articles,
documents i conferències de totes les situacions en què es
vulneren els drets dels infants. Finalment, posa a disposició dels
menors un portal amb propostes i activitats relacionades amb els
drets dels infants.

L�infant i els seus dretsL�infant i els seus dretsL�infant i els seus dretsL�infant i els seus dretsL�infant i els seus drets
http://www.3xl.net/reportatges/re22789450.html
Pàgina web del programa 3Xl.net del Canal 33 on podem trobar
un resum dels reportatges més interessants sobre els drets dels
infants.

In te rmónIn te rmónIn te rmónIn te rmónIn te rmón
http://www.intermon.org
Web per informar de les campanyes de suport al Tercer Món que
realitza Intermón, impulsar iniciatives a favor de la infància,
informar sobre els materials que edita...

Plataforma de Organizaciones de InfanciaPlataforma de Organizaciones de InfanciaPlataforma de Organizaciones de InfanciaPlataforma de Organizaciones de InfanciaPlataforma de Organizaciones de Infancia
http://www.plataformadeinfancia.org
Engloba organitzacions que treballen per la infància, per crear
iniciatives en el seu favor. L�objectiu d�aquesta plataforma és
sensibilitzar sobre el coneixement i respecte dels drets de
l�infant.
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RayuelaRayuelaRayuelaRayuelaRayuela
http://www.rayuela.org
La web de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
pels drets dels infants, adreçada als infants.

Save the ChildrenSave the ChildrenSave the ChildrenSave the ChildrenSave the Children
http://www.savethechildren.es/home.asp
Web per donar a conèixer les activitats que realitza, impulsar
iniciatives en favor de la infància; reserva una secció oberta per
a la participació interactiva dels infants: �el tablón�.

UNICEFUNICEFUNICEFUNICEFUNICEF
http://www.unicef.org/spanish/
Web per informar de les accions que duu a terme UNICEF,
impulsar iniciatives en favor de la infància, el seguiment i
avaluació de la Convenció... També recull íntegrament la Conven-
ció dels Drets de l�Infant i inclou un enllaç amb els dibuixos
animats en pro dels drets dels infants

WebWebWebWebWeb  dels infants. Ajuntament de Barcelona dels infants. Ajuntament de Barcelona dels infants. Ajuntament de Barcelona dels infants. Ajuntament de Barcelona dels infants. Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.es/infancia
Web impulsada per l�Ajuntament de Barcelona, amb l�objectiu de
promoure la divulgació dels drets a través del joc.

WebWebWebWebWeb dels infants de Vic: els drets dels infants dels infants de Vic: els drets dels infants dels infants de Vic: els drets dels infants dels infants de Vic: els drets dels infants dels infants de Vic: els drets dels infants
http://www.ajvic.es/webinfancia/drets1.html
Eina excel·lent de treball i de reflexió que poden utilitzar,
conjuntament, els fills amb els pares, els alumnes amb els
professors, els infants dels esplais amb els monitors i els menors
acollits a centres oberts i residencials o qualsevol tipus d�institució
amb els educadors.

Infants soldats

Amnistia InternacionalAmnistia InternacionalAmnistia InternacionalAmnistia InternacionalAmnistia Internacional
http://www.ai-cat.org/educadors
Web impulsada per Amnistia Internacional a Catalunya, amb
l�objectiu de recollir materials didàctics i recursos en general
sobre l�educació en drets humans, tant d�Amnistia Internacional
com d�altres organitzacions. Tots els materials didàctics que
elabora aquesta organització sobre els drets dels infants els
podem trobar penjats en la web. Entre altres materials trobarem:
activitats per al cicle inicial i mitjà de primària, contes, recursos
audiovisuals, etc.
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Coalición Española para Acabar con la Util ización deCoalición Española para Acabar con la Util ización deCoalición Española para Acabar con la Util ización deCoalición Española para Acabar con la Util ización deCoalición Española para Acabar con la Util ización de
Niños SoldadoNiños SoldadoNiños SoldadoNiños SoldadoNiños Soldado
http://www.menoressoldado.org/
Web on la Coalició explica la realitat dels menors soldats,
acompanyada de notícies sobre el tema. Explica les actuacions
portades a terme a través del �Boletín�. També exposa els
documents i informes relacionats i de quina manera les perso-
nes interessades poden actuar.

Human Rights WatchHuman Rights WatchHuman Rights WatchHuman Rights WatchHuman Rights Watch
http://www.hrw.org/spanish/ninos.html
Web que recull les últimes notícies i actuacions a tot el món
referents als drets dels infants. Des d�iniciatives per eradicar
situacions d�injustícia que pateixen infants de tot el món fins a
notícies que denuncien l�actualitat.

Treball infantil

Marcha Mundial Contra el Trabajo InfantilMarcha Mundial Contra el Trabajo InfantilMarcha Mundial Contra el Trabajo InfantilMarcha Mundial Contra el Trabajo InfantilMarcha Mundial Contra el Trabajo Infantil
http://www.globalmarch.org/ (anglès)
Portal on es poden trobar notícies d�actualitat de tot el món
relacionades amb el treball infantil. Ofereix un directori de dades
de les delegacions a quatre dels cinc continents. El seu centre
de recursos ofereix reportatges, publicacions i convencions.

OIT. Campaña para la Erradicación del Trabajo InfantilOIT. Campaña para la Erradicación del Trabajo InfantilOIT. Campaña para la Erradicación del Trabajo InfantilOIT. Campaña para la Erradicación del Trabajo InfantilOIT. Campaña para la Erradicación del Trabajo Infantil
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/index.htm
Explica com des de l�Organització Internacional del Treball es vol
eradicar el treball infantil i exposa el conveni núm. 182 de l�OIT
i l�informe global de l�OIT sobre treball infantil.
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Per la present Declaració dels Drets de l�Infant els homes i dones
de totes les nacions, reconeixent que la Humanitat ha d�atorgar a
l�infant el millor que li pugui donar, afirmen així els seus deures,
descartant tota discriminació per motius de raça, de nacionalitat i
de creença:

1 .1 .1 .1 .1 . L � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n t
ha de poder desenrotllar-se
d�una manera normal
materialment i espiritualment.

2 .2 .2 .2 .2 . L � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n t
que té fam
ha de ser alimentat,
l�infant malalt
ha de ser curat,
l�infant retardat
ha de ser estimulat,
l�infant desviat
ha de ser atret,
i l�orfe i abandonat
han de ser recollits i atesos.

3 .3 .3 .3 .3 . L � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n t
ha de ser el primer
que rebi auxili en moments de desastre.

4 .4 .4 .4 .4 . L � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n t
ha de ser posat en condicions
de guanyar-se la vida,
i ha de ser protegit
contra qualsevol explotació.

5 .5 .5 .5 .5 . L � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n tL � i n f a n t
ha de ser educat
en el sentiment que haurà de posar
les seves millors qualitats
al servei dels seus germans.

Tots aquests documents els podeu trobar a la Biblioteca Rosa Sensat.

16.16 .16 .16 .16 . La Declaració dels Drets de l�InfantLa Declaració dels Drets de l�InfantLa Declaració dels Drets de l�InfantLa Declaració dels Drets de l�InfantLa Declaració dels Drets de l�Infant
de Ginebra (192de Ginebra (192de Ginebra (192de Ginebra (192de Ginebra (1924)4)4)4)4)
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1. Llibres infantils i juvenils sobre interculturalisme (juliol 1993)
2. Educació intercultural (juny 1994)
3. L�avaluació (juliol 1994)
4. Educar per viure en el planeta Terra (juny 1995)
5. Medi ambient, ecologia i protecció de la natura en la literatura infantil i juvenil (juny 1995)
6. Tutoria (novembre 1995)
7. Valors i educació (gener 1996)
8. La pau, la tolerància, l�amistat... en la literatura infantil i juvenil (juny 1996)
9. Educar per a la pau (juny 1996)

10. Coeducació (gener 1997)
11. Escola, mestres i alumnes en la literatura infantil i juvenil (juny 1997)
12. Comunicar i ensenyar (juny 1997)
13. Grup Pikler-Lóczy (desembre 1997)
14. Educació intercultural (gener 1998)
15. Literatura infantil i juvenil per a l�educació intercultural (març 1998)
16. Coeducació (gener 1998)
17. Multimèdia en l�educació. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (juliol 1998)
18. Coeducació 3 (novembre 1999)
19. Multimèdia en l�educació. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (2) (gener 2000)
20. Educació en valors. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (febrer 2000)
21. La biblioteca escolar. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (juliol 2000)
22. La lletra, el llibre, la lectura i la biblioteca en la lectura infantil i juvenil. Selecció de recursos

bibliogràfics i electrònics (juliol 2000)
23. Educació intercultural. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (juliol 2001)
24. Som únics, però ens assemblem molt!! Literatura infantil i juvenil per a l�educació

intercultural (juliol 2001)
25. Art, Artistes, Il·lustració. Descobrim l'art en la literatura infantil i juvenil (juliol 2002)
26. Educació artística. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (juliol 2002)
27. L�experiència de Lóczy. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (abril 2003)
28. «Creuant fronteres». Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (setembre 2003)
29. La biblioteca escolar Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (novembre 2003)
30. Mediació escolar. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (febrer 2004)
31. Diversitat cultural, desenvolupament sostenible i cultura de la pau. Selecció de recursos

bibliogràfics i electrònics (juliol 2004)
32. La pau, la diversitat i la sostenibilitat. Selecció de llibres per a infants (juliol 2004)
33. Entre frondes i brancatges. Els arbres a la literatura infantil i juvenil. Selecció de llibres

per a infants (abril 2005)
34. Tere Majem. Selecció de recursos bibliogràfics (octubre 2005)
35. Reggio Emilia. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (juliol 2005)
36. La mestra Rosa Sensat. Selecció de recursos bibliogràfics i electrònics (juliol 2006)
37. Els drets dels infants. Llibres per a infants (juliol 2006)

Col·lecció Informació bibliogràficaCol·lecció Informació bibliogràficaCol·lecció Informació bibliogràficaCol·lecció Informació bibliogràficaCol·lecció Informació bibliogràfica
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Associació de MestresAssociació de MestresAssociació de MestresAssociació de MestresAssociació de Mestres
Rosa SensatRosa SensatRosa SensatRosa SensatRosa Sensat

Av. de les Drassanes, 3
08001 Barcelona
Tel.: 934 817 373
Fax: 933 017 550
E-mail: associacio@rosasensat.org
http://www.rosasensat.org

Foto coberta: Putti d�Andrea della Robbia a
l�Ospedale degli Innocenti de Florència.


