
1
10 de desembre de 1948, ONU

Declaració Universal de Drets Humans 

2
Nacions Unides, 1959

Declaració Universal dels Drets de l’Infant 

3
20 de novembre de 1989 de Nacions Unides

Convenció dels Drets dels Infants (1989)

4
Ley  Orgánica  1/1996,  de  15  de  enero,  de  Protección 
 Jurídica  del Menor.

Protecció Jurídica del Menor (Llei)

En el marc del 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels

Infants, Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya,

Fundació Ferrer i Guàrdia, Incoop i l'Escola Lliure El Sol, ens

hem proposat fer accions conjuntes per tal de seguir treballant

a favor de la participació infantil i els drets dels infants. 

 

Aquesta és una eina digital interactiva amb enllaços que

podreu anar clicant per accedir a les publicacions, recursos i

marc normatiu entorn al tema.

 

5
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia.

Protecció a la infància i l'adolescència (Llei)

6
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència

Drets i oportunitats a la infància 
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Marc normatiu

Autoria infografia: Grup de Treball d'Infància d'Esplais Catalans 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-dec-infants.htm
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/Convencio_drets_infancia.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222
https://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf


2
Pautes educatives per treballar la participació infantil. 
Consell de la Joventut d'Espanya, 1999.

Participant que és gerundi

3

Consell de la Joventut d'Espanya, 2005.

Confancia, amb veu: 6 anys de treball sobre
la participació infantil en organitzacions
juvenils

4
Fundació Ferrer i Guàrdia, 2005.

L'espai dels infants. L'esplai i l'escoltisme per a
tothom.

5
Fundació Ferrer i Guàrdia, 2007.

Les activitats d'estiu a l'esplai i l'escoltisme.

6
Fundació Ferrer i Guàrdia, 2010.

Educar en llibertat

7
Incoop, cooperar per transformat

Drets dels infants i participació infantil

Publicacions

1
Fundació Ferrer i Guàrdia, 1999

Participació Juvenil a Espanya

Revista digital d'Esplais Catalans

Som Esplai, la veu dels esplais

Resum de l'anàlisi de la situació de drets dels infants de       
 Catalunya. Save the Children

Aquí, avuí, encara

Esplais Catalans

Decàleg de participació infantil8

Esplais Catalans

Esmolets
9

10

11
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Autoria infografia: Grup de Treball d'Infància d'Esplais Catalans 

http://www.cje.org/es/documentacion/documentos2/2200
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/43110
https://www.ferrerguardia.org/publicacions/mlp-edicions/educar-en-la-llibertat-manual-de-formacio-de-monitors-i-caps
https://www.ferrerguardia.org/publicacions/mlp-edicions/les-activitats-destiu-a-lesplai-i-lescoltisme
https://www.ferrerguardia.org/es/publicaciones/mlp-edicions/educar-en-la-llibertat-manual-de-formacio-de-monitors-i-caps
https://incoop.cat/drets-infants/
https://www.ferrerguardia.org/publicacions/mlp-edicions/la-participacion-juvenil-en-espana
http://somesplai.cat/
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/03082018_stc_aquiavuiencara_online_version.pdf
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2019/11/Decaleg_participacio_infantil_2015.pdf
https://www.esplac.cat/recursos-pedagogics


1
Recull de contes d'Esplais Catalans

Vet aquí els nostres drets

2
Acció Escolta de Catalunya

Les nits dels drets humans

3

Acció Escolta de Catalunya

Recull de recursos pedagògics per treballar
els drets dels infants

4
Acció Escolta de Catalunya

El llibre dels castors
 

5
Acció Escolta de Catalunya

El llibre dels llops

7
Esplais Catalans

Dossier de dinàmiques per treballar els drets
dels infants

6
Esplais Catalans

Dossier d'activitats reivindicatives

8
Joc sobre els drets dels infants
Esplais Catalans

Tirant pel dret

Recursos

9
Escola Lliure El Sol

Càpsula formativa: de drets dels infants a
l'associacionisme educatiu

10
Escola Lliure El Sol

Càpsula formativa: participació infantil
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Autoria infografia: Grup de Treball d'Infància d'Esplais Catalans 

https://www.esplac.cat/vet-aqui-els-nostres-drets/
http://www.accioescolta.cat/wp-content/uploads/2019/10/Dossier-Les-nits-dels-Drets-Humans.pdf
http://www.accioescolta.cat/wp-content/uploads/2019/10/Els-drets-dels-infants.pps
http://www.accioescolta.cat/wp-content/uploads/2019/10/quadern-castors.pdf
http://www.accioescolta.cat/wp-content/uploads/2019/10/quadern-llops.pdf
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2019/11/Dossier_dinamiques_drets_infants-TOT.pdf
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2019/11/Dossier-dactivitats-reivindicatives-DDII.pdf
https://www.esplac.cat/recursos-pedagogics

