30 de novembre d’11h a 12.30h

Dia Internacional de la
Ciutat Educadora i la
Festa dels Drets
Lloc:

Plaça Pati de les Comèdies, al
costat de l’IEI

http://educacio.paeria.cat
Els infants realitzaran una
activitat participativa sobre
diferents aspectes de la ciutat:
alló que més els agrada de la
ciutat, quins aspectes no els
agraden i quines propostes fan
per millorar-los.
Lectura del manifest del Dia
Internacional de la Ciutat
Educadora.

Participaran els infants i
famílies de les Ludoteques
Municipals, Serveis d’Intervenció
Socioeducativa i Ciberaules de
Lleida i altres ciutadans que ho
desitgin.
Fi de festa amb l’actuació de
SAC ESPECTACLES.

El dret a la participació
L’Article 12, de la Convenció sobre els Drets dels Infants de les
Nacions Unides, recull que els Estats membres han d’assegurar
a l’infant amb capacitat de formar un judici propi, el dret a
manifestar la seva opinió en tots els afers que l’afectin.

Disseny i il·lustració: MOMO Estudi

Les opinions de l’infant han de ser tingudes en compte segons
la seva edat i maduresa.
Amb aquesta finalitat, l’infant ha de tenir especialment l’oportunitat de ser escoltat en qualsevol procediment judicial o
administratiu que l’afecti, bé directament, bé per mitjà d’un
representant o d’una institució adequada, d’acord amb les
normes de procediment de la legislació nacional.

Els Drets dels Infants
i El Dia Internacional
de la Ciutat Educadora

2019

Novembre de 2019
13 de novembre de 17.30h a 19h

Kem kedat?! -Joves
Lloc:

Sala Paulo Freire –
Regidoria d’Educació
14 de novembre de 17.30h a 19h

Trenquem el gel - Infants
Lloc:

Sala Paulo Freire –
Regidoria d’Educació
Del 18 al 22 de novembre

Cartes al director
Col·laboren:

Diaris locals

Del 18 al 22 de novembre

Els Drets dels
Infants als Serveis
d’Intervenció
Socioeducativa i
Ciberaules
de Lleida

20 de novembre a les 12.30h

Trobada dels joves d’ESO dels
centres educatius de Lleida,
que conformen el Consell de
Joves del Plenari dels infants i
adolescents.

Trobada dels nens i les nenes
de cicle superior de Primària de
Lleida, que conformen el
Consell d’Infants del Plenari dels
infants i adolescents.

Nens i nenes de 5è i 6è
d’Educació Primària de les
diferents escoles de Lleida
participen opinant sobre els
Drets dels Infants.

La Xarxa de Serveis
d’Intervenció Socioeducativa i
Ciberaules de Lleida, organitzen
activitats de sensibilització
amb infants, joves i famílies
dels diferents serveis, entorn els
Drets dels Infants.

Inauguració de l‘Exposició sobre els Drets dels
Infants i ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030)
Lloc:

Palau de la Paeria

20 de novembre a les 18h

Constitució del Plenari
dels Infants i els
Adolescents
Lloc:

Sala Jaume Magre –
Regidoria d’Educació,
Cooperació, Drets Civils i
Feminismes
20 de novembre al vespre

Il·luminem de blau la
Paeria
Lloc:

Palau de la Paeria
Del 25 al 29 de novembre

Taller : “Escoltar la
ciutat per
transformar-la:
I tu, què hi dius?!”
Lloc:

Ludoteca Cappont, Ludoteca
Centre Històric, Ludoteca La
Bordeta , Ludoteca Balafia i
Ludoteca Parc de Gardeny i
Serveis d’ Intervenció
Socioeducativa

Alumnes de cicle superior de
Primària i d’ESO dels centres
educatius de Lleida participen
en el Plenari dels infants i
adolescents.

La façana del Palau de la
Paeria s’il·luminarà de color
blau donant suport a UNICEF i
per commemorar la Convenció
dels Drets dels Infants.

Els nens i nenes de les
Ludoteques Municipals i els
Serveis d’Intervenció
Socioeducativa, participaran
en un taller anomenat: “I tu, què
hi dius?!”, on es treballaran els
aspectes de la ciutat que els
agrada més, quins els
agradaria canviar i faran
propostes de millora.

