Informacions i recursos d’interès

 21 contes per educar en valors. Coneix els teus drets. Un recull de
contes i relats curts per educat en valors. La delegació del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 Convenció sobre els dets dels infants. Versió adaptada per a nens i
nenes de 12 a 14 anys. Save the Children. La versió per treballar els
articles que recullen els drets dels infants per a joves de 12 a 14 anys.
●

Tinc dret a ser nen. Serres, Alain i Fronty, Aurelia. Editorial Blume.

●

Col·lecció els drets dels infants. Teresa Sabaté: text, Carme Solà:
il·lustracions. Ed. Salvatella.

●

Drets i deures dels nens. César Bona (Autor), Joan Turu (Autor)

●

Les tres bessones i els drets a la infància. Elaborat per l’ajuntament
de Barcelona.

●

Vet aquí els nostres drets. Un conte molt útil editat per Esplais
Catalans que serveix per treballar amb els infants els seus propis drets.

●

Tots naixem lliures. Amnistía internacional. Ed.Molino

●

Malala · Iqbal. Una nena / o valent al
Pakistan. Autor/Ilustración: Jeanette Winter. Editorial: Juventud.

●

El Petit Compass. Manual d’educació en drets humans per a infants,
és un manual d’educació en drets humans per fer servir, treballar i viure’l
amb grups d’infants i joves, per part de la comunitat educativa, tant
de l’àmbit formal com no formal.

●

Convenció sobre els dets dels infants. Versió adaptada per a nens i
nenes de 6 a 8 anys. Save the Children. Trobareu recursos didàctics per
treballar amb els infants de 6 a 8 anys.

●

Un mundo mejor, derechos del niño. Ediciones
Jaguar. VV.AA (Autor), Gabriel Pacheco i Adolfo Serra (Ilustrador)

●

¡Hombre de color! Jérôme Ruillier. Editorial Juventud

●

El color de mi piel. Pat Thomas. Ilustrado por Lesley Harker. Editorial
Juventud.

●

¿Qué es un niño? Beatriz Almagna. SM, Boadilla del Monte (Madrid)

●

Convenció dels drets dels infants. Textos de lectura fàcil. Ajuntament
de Barcelona.

●

Som joves, tenim drets….i deures. Autors: GrupIREF · Glòria Arbonés,
Anna Baiges, Fèlix de Castro, Manuela Gómez, Marta Martí ·
www.grupiref.org Coordinació: Irene de Puig

●

Convenció sobre els drets dels infants. Elaborat per Save the
Children a Catalunya. https://youtu.be/DCIkN2PD_Jw

