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Save the Children fa una crida per ajudar als nens i nenes de Sahel
La crisi alimentària del Sahel posa en risc de patir desnutrició a més d’1 milió d’infants

Coneixem la feina que fa l’Associació de Mestres Rosa Sensat per la infància
Nou article a la revista Protagonistes,ja! per donar a conèixer les entitats de la TIAC

40 consells participaran en la IIa trobada de consells de la infància
10 comunitats autònomes s’han inscrit a la trobada estatal de participació infantil

Crea Escuela, una campanya de la Plataforma de Infancia (POI)

L’objectiu de la POI és donar valor a l’educació a partir d’experiències escolars

Joves de Save the Children premiats per Cambia tu mundo

El concurs reconeix les iniciatives dels nois i noies que impulsen la transformació social

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya celebra deu anys d’història

En la celebració de l’aniversari s’ha atorgat el V Premi d’assaig Pedagògic

L’ICAB dedica una jornada al III Protocol de la Convenció
El protocol promou dos dels principis bàsics fonamentals per la infància
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CRIDA PER AJUDAR ALS NENS I NENES DEL SAHEL DAVANT LA CRISI ALIMENTÀRIA
A Sahel 18 milions de persones s’enfronten a una crisi alimentària, d’entre els
quals hi ha més d’un milió de nens i nenes que estan en risc de patir desnutrició. Davant
l’estat d’emergència Save the Children ha llançat una campanya per fer front a la
situació.
Save the Children ha augmentat la seva presència en la zona, però segueixen
sent necessaris fins a 32 milions d’euros per arribar al milió i mig de persones que estan
afectades per la situació. Els diners es destinaran a fons per salvar vides, a programes
de nutrició i salut, per assegurar l’accés a aliments a les famílies més vulnerables de
Burkina Faso, Níger, Mali i Mauritània.
Segons les anàlisi sobre terreny fetes per companys de Save the Children i altres
organitzacions, governs i les Nacions Unides, en algunes parts de Mauritania, les famílies més pobres no veuran cobertes el 80%
de les seves necessitats bàsiques durant els mesos de juny i juliol.
En el centre de Mali, les famílies més pobres tenen menys del 40% del menjar que necessiten de juny a setembre. A Burkina
Faso, les famílies més pobres només comptaran amb el 30% del que necessiten per menjar durant els pròxims quatre mesos.

CONEIXEM MÉS DE ROSA SENSAT EN EL NOU ARTICLE DE LA TIAC AL PROTAGONISTES,JA!
L’Associació de Mestres de Rosa Sensat és l’entitat de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya que hem presentat en el número 65 de la revista
Protagonistes,ja!.
L’article de Rosa Sensat forma part del projecte de la TIAC que dona a conèixer
la feina de les seves entitats amb la publicació d’un article d’una de les entitats a cada
número de la revista Protagonistes dedicada a temes d’infància.
En aquest article hem pogut conèixer que l’Associació de Mestres Rosa Sensat ja
fa quaranta-set anys que vetlla per una educació de qualitat. També ens ha permès
fer un repàs per la seva història, conèixer com ha anat evolucionant l’associació i
veure de quina manera podem fer camí junts en pro de la infància.

40 CONSELLS PARTICIPARAN EN LA SEGONA TROBADA DE CONSELLS D’INFÀNCIA
Quaranta consells d’Infància assistiran a la segona trobada estatal de Consells de Participació Infantil i Adolescent que la
Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Save the Children, Unicef España i Acción Educativa han organitzat per als
propers 9, 10 i 11 de novembre de 2012 a Màlaga.
Els Consells d’Infància que s’han inscrit pertanyen a deu comunitats autònomes diferents d’entre les quals es troba Catalunya.
Els consells ja han començat a treballar de cara a la trobada del
novembre. S’han publicat les conclusions de les activitats del Material
Didàctic “Cuando el consejo sale de casa”, sobre la importància de la feina
en xarxa i dels temes que els semblen més interessants per tractar-los en
aquesta segona trobada: el significat i les activitats que són exemple de
participació, la importància de l’oci, la família, etc. A més, amb aquestes
conclusions, el Comitè Infantil treballarà en la organització de la trobada.
El Consell sectorial de nens i nenes de Màlaga serà l’amfitrió d’aquesta
segona trobada de consells. Aquest consell sectorial està destinat a nens,
nenes i adolescents des de 8 a 16 anys, que ja han començat també a
preparar els detalls per a la rebuda de la resta de Consells. La idea és fer
que tots els infants estiguin còmodes i gaudeixin de la seva estada en la
trobada a Màlaga com ho van fer en la seva predecessora, a Àvila, en la
primera trobada de Consells.
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TU EXPERIENCIA CREA ESCUELA, CAMPANYA DE LA POI QUE DÓNA VALOR A L’EDUCACIÓ
L’ensenyament a l’estat espanyol es caracteritza per l’elevada taxa de fracàs escolar26%- i l’abandonament escolar-28,4%- que el relega a la cua d’Europa. Però no tot
és negatiu a nivell d’ensenyament, existeixen caps positius que han aconseguit notables
millores en educació. Alguns d’aquests exemples positius són el de l’institut públic
madrileny, Julio Verne, que ha disminuït en quatre anys la taxa de fracàs escolar al
finalitzar la ESO; o el cas de Catalunya que se situa entre els millors llocs de la OCDE,
només per sota dels estats com Finlàndia i Corea del Sud.
La Campanya de la Plataforma de Infancia, “Tu experiencia crea escuela” neix amb
l’objectiu de posar a disposició de tots i totes la possibilitat de donar un gir, donar-li un
reconeixement a les experiències positives per donar-li valor a un àmbit com és el de
l’educació en què les dades tendeixen a ser negatives.
Els objectius específics de la campanya són: Ressaltar les iniciatives positives que s’estiguin duent a terme a nivell d’educació a
l’estat espanyol, en especial les que doten l’educació de qualitat; Obrir un espai de participació on la ciutadania pugui expressarse i aportar les seves iniciatives i idees sobre educació; Publicar en un llibre les experiències més votades i valorades per la
ciutadania i els guanyadors del concurs de còmic juvenil.

JOVES DE SAVE THE CHILDREN PREMIATS EN EL CONCURS CAMBIA TU MUNDO
El Grup Juvenil de Barcelona de l’entitat ha guanyat un premi en el concurs
“Cambia tu mundo”, organitzat per la Fundació Ashoka pel projecte “Participando
que es gerundio”.
Save the Children, dins del marc de Participació i el programa d’Associacionisme
Juvenil, compta amb un grup d’uns vint joves de 14 a 18 anys que han presentat
aquest projecte al concurs amb l’objectiu de promoure la participació d’altres joves
per a la defensa dels drets de la infància.
La idea que proposen des del Grup Juvenil de Barcelona és la creació d’una
xarxa de grups juvenils a través d’una metodologia de tallers-dinàmiques en diferents espais a on es troben els joves IES, Centres Cívics, Espais Juvenils...
El premi del concurs són 800 euros per impulsar el projecte amb l’assessorament
i seguiment d’un equip de professionals d’Ashoka –associació d’emprenedors socials-.
El grup ja ha iniciat l’activitat i ha estat present en diferents IES i a l’Hospital Clínic, generant en alguns d’ells activitats
d’aprenentatge i formant part del currículum escolar així com fonamentant la participació de joves pacients.

EL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA CELEBRA DEU ANYS D’HISTÒRIA
El desè Aniversari del Col·legi de Pedagogs de Catalunya va reunir els seus màxims referents
històrics i va atorgar el VIè Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa. El concorregut
acte, celebrat el passat 14 de juny a la seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), el va
presentar i conduir la Dolors Prats Martínez, secretària de les juntes de l’Associació Catalana de
Pedagogia i de la primera junta del COPEC.
El president del COPEC, Josep Maria Elias i Costa, va obrir l’acte recordant el paper fonamental
que han tingut molts pedagogs i pedagogues en la creació del COPEC que “s’han deixat la pell” per
a poder celebrar aquest 10è aniversari, i va donar pas als parlaments que tenien com a tema “El
COPEC: De les llavors a la celebració del 10è aniversari”. Els parlamentaris van fer un emotiu recorregut per les arrels històriques i la realitat d’aquests deu anys, en què han quedat paleses les il·lusions
i les forces dipositades en el projecte de construir i consolidar un Col·legi Professional en defensa de
la pedagogia i dels seus professionals.
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L’ICAB DEDICA UNA JORNADA AL III PROTOCOL DE LA CONVENCIÓ
Des de la secció de la infància i l’adolescència de l’ICAB es va organitzar una jornada el passat 9 de juliol
per tractar el tema dels mecanismes de denúncia i queixa davant del Comitè dels Drets dels infants de
Nacions Unides.
La idea va sorgir arrel de la signatura per part de l’estat espanyol del III Protocol facultatiu de la Convenció
sobre els Drets del Nen el passat 24 de febrer (data del Consell de Ministres) que permet, per primera vegada, que les persones
físiques i els propis infants puguin presentar directament denuncies i queixes davant d’aquest alt organisme per la vulneració de
qualsevol dels drets que recull el tractat quan s’han exhaurit les vies legals, mitjançant un procés adaptat per a ells.
Amb aquest Protocol, que suposa un gran avenç, es promouen dos principis bàsics fonamentals: a) la participació dels infants en
els processos que els afecta; i b) l’ interès superior de l’Infant.
Els ponents van ser en Xavier Pons Rafols, Catedràtic de Dret Internacional Públic de la UB i Membre del Consell Directiu
de l’Associació per a les Nacions Unides (ANUE) i Vicepresident de l’ANUE; i en Jorge Cardona Llorens, Catedràtic de Dret
Internacional Públic de la Universitat de València i Membre del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

Butlletí d’informació sobre infància per a entitats i professionals vinculats a la TIAC
Per deixar de rebre el butlletí de la TIAC o per fer-nos arribar informació per difondre de la vostra
entitat, envieu un correu a: administracio@tiac.cat

També ens trobareu a

www.tiac.cat

o a www.facebook.com/taula.infancia

