
 

 

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) 

http://www.ceesc.cat/images/simplefilemanager/55b906ee578421.94888692/LLibreContesConeixElsteusDrets.pdf
https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/Convencio_6-8.pdf
http://www.amazon.es/gp/product/8498014824/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8498014824&linkCode=as2&tag=natibergadaca-21
http://www.amazon.es/gp/product/8484121755/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8484121755&linkCode=as2&tag=natibergadaca-21
https://www.amazon.es/gp/product/8448852443/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=natibergadaca-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8448852443&linkId=9b9cf85fa3c7a5ab6e1c8bf046e34e1a
https://www.yumpu.com/es/document/view/13501091/les-tres-bessones-els-drets-de-linfant
https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
http://www.amazon.es/gp/product/8498672546/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8498672546&linkCode=as2&tag=natibergadaca-21
https://www.amazon.es/gp/product/8498019397/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=natibergadaca-21&camp=3638&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8498019397&linkId=6097b04ebd3f2dd96fa682e9e4f8ac82
https://www.amazon.es/gp/product/8498019397/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=natibergadaca-21&camp=3638&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8498019397&linkId=6097b04ebd3f2dd96fa682e9e4f8ac82
http://aheadedu.org/petit-compass/index/
https://www.amazon.es/gp/product/8416434514/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=natibergadaca-21&camp=3638&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8416434514&linkId=a241336fb57da539fa86de1c41b80483


● ¡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 

 

http://www.amazon.es/gp/product/8426133576/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8426133576&linkCode=as2&tag=natibergadaca-21
http://www.amazon.es/gp/product/8426136478/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8426136478&linkCode=as2&tag=natibergadaca-21
http://www.amazon.es/gp/product/8467533927/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8467533927&linkCode=as2&tag=natibergadaca-21
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/convenciodretsinfantscatala.436.pdf
http://www.grupiref.org/pensar-els-drets-humans/apunts_de_pau_i_drets_humans-som_joves_tenim_drets_i_deures.pdf
http://www.grupiref.org/pensar-els-drets-humans/apunts_de_pau_i_drets_humans-som_joves_tenim_drets_i_deures.pdf
http://www.de0a18.net/pdf/drets_convencio.pdf
http://www.de0a18.net/pdf/drets_convencio.pdf

