Festa del Dia Universal

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

de la Infància
Dissabte 17 de novembre de 2018 · 16.30-20 h

Col·laboren:
Acciones de Famílias Nuevas
Associació Global Humanitària
Associació Viu Autisme
Ayudemos a un niño
Banc Municipal d’Aliments
CC ONG Ajuda al Desenvolupament
Dagua ONG d’Ajuda a Colombia
Espais Familiars
Fundació Ipi Cooperació
Fundació Talibes
Fundació Utopia
ONG Gerd
Protecció Civil Castell-Platja d’Aro

Il·lustració:

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Regidoria d’Infància i Joventut
Àrea d’Infància i Adolescència
Casa Lila · T 972 825 605 · casalila@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com www.platjadaro.com

Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro

Activitats lúdiques i educatives relacionades amb els Drets dels Infants
Adreçades a infants fins a 12 anys i les seves famílies

Activitats:
• 17-18 h · Visita d’en Xalarí
• 17.30 h · Xocolatada popular
• 18.45 h · Lectura del manifest
A càrrec dels nois i noies del Casal Prejúniors
• 19 h · Animació Infantil · A càrrec del grup El Gripau Blau
Durant tota la tarda:
• Racó de psicomotricitat i espai de construccions
A càrrec dels Espais Familiars
• Gimcana familiar, joc heurístic i zona de jocs
A càrrec de la Casa Lila
• Tallers, exposicions i altres activitats relacionades amb els
Drets dels Infants, a càrrec d’entitats i associacions que
donaran a conèixer els projectes que desenvolupen a nivell
local i internacional
• Estand de sensibilització en el marc dels actes de commemoració del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència de
Gènere
* Totes les activitats són gratuïtes
** Els infants han d’anar acompanyats d’un adult
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La diada commemora la data el 20 de novembre de l’any 1959 quan
es va signar la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, i també el 20
de novembre de 1989 quan es va adoptar la Convenció dels Drets de
l’Infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides
• Totes les nenes i nens sou diferents, però tots sou iguals pel que fa
als drets que teniu
• Tots els nens i nenes teniu dret a ser cuidats i a tenir tot el que cal
per poder créixer bé
• Totes les nenes i nens teniu dret a un nom, i a ser d’un lloc, és a dir,
a tenir una nacionalitat
• Tots els nens i nenes del món tenen dret que els ajudin a néixer en
les millors condicions i a tenir menjar i un lloc on viure
• Si alguna nena o nen té algun problema, té dret a rebre ajuda i atenció especial per poder-lo superar
• Tots els nens i nenes teniu dret a ser estimats. Per això tens dret a
una família
• Tens el dret d’aprendre moltes coses. Per això cal que tothom faci
els possibles per facilitar que totes les nenes i nens aneu a l’escola
• Si mai vius una situació en que calgui donar socors a les persones,
tens dret que et protegeixin entre els primers
• Tens dret a no treballar fins que siguis gran i tens dret a que ningú no
et faci mal
• Tens dret que, siguis d’on siguis, visquis on visquis, siguis com
siguis, ningú no et dixi de banda, ningú no et prengui els drets ni et
faci sentir malament per cap d’aquests motius

