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Presentació
UNICEF té la missió de les Nacions Unides de vetllar per la protecció i la defensa dels drets dels
infants arreu del món. Des d’UNICEF Comitè Catalunya donem compliment a aquesta missió fent el
seguiment de l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a casa nostra. Amb aquest propò
propòsit hem elaborat el primer informe Infància a Catalunya 2012/2013, el qual presenta una anàlisi de la
situació dels infants i adolescents a partir de les dades i l’opinió d’experts en les diverses disciplines.
Aquestes Primeres jornades d’UNICEF. Debats en clau d’infància se centraran en aprofundir en
dos dels factors que l’informe ja apunta com a detonadors d’exclusió infantil a Catalunya: la pobresa
i la discapacitat, a tall d’anàlisi i en exemples d’inclusió social dels infants.

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

PARTICIPA:

Per altra banda i en l’àmbit educatiu, el treball realitzat en el marc del projecte Una escola amb drets
d’UNICEF Comitè Catalunya assenyala una sèrie de claus i condicionants per a la incorporació dels
preceptes de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a l’escola. L’objectiu és transcendir
l’ensenyament dels drets per parlar de com educar a través de la perspectiva dels drets de la infància
i com integrar-los plenament a la vida escolar. Debatre i buscar respostes per avançar cap a un model
d’escola respectuosa dels drets de la infància, a més de presentar experiències en aquesta línia que
ja estan portant a terme alguns centres educatius, és la proposta del segon dia.
Amb aquesta primera edició de les Jornades, UNICEF Comitè Catalunya busca propiciar un espai de
discussió i intercanvi sobre temes d’infància i propostes que contribueixen efectivament a garantir
adolescents.
el benestar de tots els nens, nenes i adolescents

Dijous 14 març

Divendres 15 març
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Programa conduït per Sílvia Ayala, responsable de sensibilització i polítiques d’infància
d’UNICEF Comitè Catalunya
9.30 h
Acreditacions i lliurament de material
10 h
Benvinguda
Sra. Mercè Santmartí, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
Il·lm. Sra. Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats
de l'Ajuntament de Barcelona
Sr. Marc Simón, director de l’àrea d’integració social de la Fundació “La Caixa”
Sr. Pablo Giménez-Salinas, president d’UNICEF Comitè Catalunya
10.30 h Ponència inaugural: Impacte de les polítiques socials en el benestar de la infància
Gustavo De Armas, especialista en política social de l’oficina d’UNICEF a l’Uruguai
11.30h
Esmorzar
11.45 h Presentació del I Informe Infància a Catalunya 2012/2013 i dels articles de la col·lecció DOCs
infància a Catalunya
Jose Fernández i Barrera, vocal d’UNICEF Comitè Catalunya i professora titular del
departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona
12.30 h Impacte de les polítiques socials en la infància. Repàs dels darrers trenta anys a Catalunya
Sebastià Sarassa, Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu
Fabra
13 h
Debat: L’exclusió social dels infants per causa de la pobresa i la discapacitat
Marga Marí-Klose, professora al departament de Sociologia de la Universitat de
Barcelona
Climent Giné, doctor en Psicologia, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
14 h
Dinar (lliure)
16 h
Presentació de l’Informe sobre els drets de l’infant del Síndic de Greuges de Catalunya
Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants
i dels adolescents
16.30 h Taula rodona: presentació de tres experiències d’inclusió social dels infants
Projecte PAIDÓS: eradicació de la pobresa hereditària. Sr. Jordi Roglá, director de
Càritas Diocesana de Barcelona
Programa CaixaProinfància. Sr. Marc Simón, director de l’àrea d’integració social de la
Fundació “La Caixa”
La inclusió en el lleure: una experiència en gimnàstica artística. Sra. Maria José Montilla,
membre del grup permanent de lleure de la DINCAT, Discapacitat Intel·lectual Catalunya
17.30 h El benestar infantil des del punt de vista dels infants
Marta Arias, directora de sensibilització i polítiques d’infància d’UNICEF Espanya
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9h
9.30 h
10.30 h

11.45 h
12 h
13 h

Benvinguda
Guiomar Todó, coordinadora d’UNICEF Comitè Catalunya
Ponència: El dret a l’educació: qüestió de qualitat, equitat i inclusió
Gustavo De Armas, especialista en política social de l’oficina d’UNICEF a l’Uruguai.
Debat: De què parlem quan parlem de drets de la infància a l’escola?
Presentació del projecte Una escola amb drets
Quima Oliver i Ricart, responsable d’Educació per al desenvolupament d’UNICEF
Comitè Catalunya
Reflexions i propostes
Antoni Zabala i Vidiella, assessor psicopedagògic i director de l’Institut de Recursos i
Investigació per a la Formació
Educar amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant a la mà: currículum, didàctica i
organització escolar
Martí Boneta, tècnic docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Com s'incorpora la perspectiva de la Convenció sobre els Drets de l’Infant en les
polítiques educatives?
Enric Prats, professor de la facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
El compromís docent amb els infants
Isabel Nadal, directora de l’escola Pere Vila (Barcelona)
El paper dels adults en la construcció d’una escola respectuosa dels drets de la infància
Pausa-cafè
Exemples de bones pràctiques en educació en drets de la infància.
Escoles: Dovella, El Sagrer, Joan Pelegrí i Sant Jaume de la FEP
Clausura de les jornades
Sr. Rafel Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya
Sr. Pablo Giménez-Salinas, president d’UNICEF Comitè Catalunya

INFORMACIONS D’INTERÈS
Lloc: Sala d'actes del Palau Macaya de la Fundació “la Caixa”
Passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona
(Metro: parada Verdaguer L4 i L5. Bus: línies 15, 55, 19, 33,
34, 43, 44, 50, 51 i B24).
Inscripció gratuïta a:
http://www.unicef.es/cat/inscripcio-debats-infancia
Places limitades.
Informació per correu electrònic a: barcelona@unicef.es
Telèfon: 93 453 17 82 (Sílvia Ayala)

