RECURSOS PER TREBALLAR ELS
DRETS DELS INFANTS

DE LA BIBLIOTECA DEL FONS PITIÚS...
CONTES


Cuentos del derecho y del revés. Madrid: Manos Unidas, 2012.
Llibre que conté 6 contes, en què es tracten els 10 principis de la Declaració Universal dels Drets dels Infants.



Col·lecció Els Drets dels Infants / Teresa Sabaté i Carme Solà. Madrid: Salvatella, 2002.
10 contes que il·lustren de manera clara els drets fonamentals de tots els infants, pel fet de ser-ho..
- Tu també, Sara!
- Un accident!
- Em dic Asetu.
- Els bessons de Cal Turó.
- Bona nit!
- La capsa màgica.
- Ni carbassa ni lila.
- La golondrina viajera.
- El nen sense nom.
- El somriure d'en Carles.



T de treball infantil. Barcelona: Intermón, 2003.
Recull fotogràfic per la vida de nens i nenes del món que han de dedicar gran part de la seua infància al
treball.

MATERIAL DIDÀCTIC



Drets dels infants, avui!: Convenció sobre els Drets de l'Infant / Guillem Ramis. Palma: Govern de les Illes
Balears, 2000.

Presenta dibuixos, cartes i fotografies d'infants de molts i diferents països, que ajuden a explicar cadascun dels
articles de la Convenció de manera molt planera.


De viatge amb els drets de les nenes i dels nens. Barcelona: Rosa Sensat, 2005.

Tot el que conté aquest document pertany a pensaments, a converses, a interpretacions dels nens de 5 a 6
anys.


Els drets de l'infant a l'escola: una educació per a la ciutadania / Jean Le Gal. Barcelona: Graó, 2005.

Aquest llibre proposa 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 a classe, consell escolar, organització de
les responsabilitats, procediments participatius, normes de vida i disciplina educativa.


Els drets de l'infant a l'escola: una educació per a la ciutadania / Jean Le Gal. Barcelona: Graó, 2005.

Aquest llibre proposa 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 a classe, consell escolar, organització de
les responsabilitats, procediments participatius, normes de vida i disciplina educativa.


La zanahoria: manual dee educación en derechos humanos para maestros y maestras de preescolar y
primaria / Amnistia Internacional. Mèxic: Amnistía Internacional Sección Mexicana, 1999.

Presenta propostes d'activitats i de treball per treballar els Drets Humans a l'aula.


Els meus drets (6-8 anys). Barcelona: Mediterrània, 1999.

Petit fullet que presenta els Drets dels Infants amb dibuixos i un llenguatge adaptat als infants dels primers
cursos de primària.


Els meus drets (8-12 anys). Barcelona: Mediterrània, 1999.

Petit fullet que presenta els Drets dels Infants amb dibuixos i un llenguatge adaptat als infants dels darrers
cursos de primària.

D'INTERNET
PER AL TREBALL A L'AULA
 Propostes didàctiques d'Amnistia Internacional
Catalunya
Propostes d'activitats sobre els Drets dels Infants i els Drets
Humans.
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/index.html#inf
ants

 Proposta didàctica els Drets dels Infants.
Aquesta guia explica quins són els Drets dels Infants i proposa activitats a partir de
contes per a primària i secundària.
http://www.adbergueda.cat/media/actuacions/cooperaciodretshumans.pdf

I a més... recursos per treballar a l'aula l'educació transformadora
i per a la ciutadania global
 Recursos per a una educació transformadora:
http://www.lafede.cat/recursos-educatius/?cat=11
El Centre de Recursos per una educació transformadora és una eina
adreçada a ONG, professorat, escoles, universitats, educadores i
educadors socials, associacions de lleure infantil i juvenil, administracions
públiques, mitjans de comunicació i totes les persones interessades en
l’educació transformadora. Pretén posar a l’abast recursos d’educació en
l’àmbit de la pau, els drets humans i el desenvolupament.

 Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global:
www.ciudadaniaglobal.org
Xarxa formada per un col·lectiu divers d'educadors i educadores, que
pertanyen a diferents comunitats autònomes de tot el territori espanyol,
que aposten per una escola compromesa amb la construcció d'una
ciutadania global responsable amb la humanitat i el planeta.

 EduAlter: www.edualter.org
Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la
interculturalitat.

 Portal PAULA: www.portalpaula.org
Espai de suport de la Fundació Solidaritat UB a la tasca educativa de
mestres i professorat des de la mirada de la cultura de pau.
És un suport per a la integració de l'educació per a la ciutadania global al
currículum.

 Connectant Mons: www.conectandomundos.org/ca
Connectant mons és una proposta educativa d'Oxfam Intermón que combina
l’activitat a l’aula amb el treball col·laboratiu online i en la qual participen
més de 16.000 alumnes de diferents països.

 Kaidara: www.kaidara.org/ca
Recull d'experiències i recursos educatius d'Oxfam Intermón per a una
ciutadania global.

 Recull de recursos educatius: https://fonsmenorqui.org/sensibilitzacio/index.php?idCat=3&id_pagina=28
El Fons Menorquí de Cooperació ha creat un banc de recursos educatius
que facilita el treball dels continguts de l’Educació per al Desenvolupament
a l’aula. Inclou propostes educatives per a les etapes d'infantil, primària i
secundària, així com material per al professorat.

