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Alumnes d’ESO col·laboren amb la XDI per combatre els tòpics sobre el dret 
a l’educació
L’IES Quatre Cantons es suma a la lluita pels Drets dels Infants

Un documental reivindica el llegat d’Antoni Balmanya
Pau Guixà repassa la trajectòria del mestre i pedagog instal·lat a Espolla 

La TIAC elabora dues resolucions en el marc de la defensa dels Drets 
dels Infants
La Taula denuncia la mala gestió europea de la crisi de refugiats i 
demana el suport de la Generalitat per fomentar les polítiques d’infància

 
La Universitat Pompeu Fabra organitza la xerrada “Desenvolupament del 
llenguatge en infants sords amb implant coclear” 
La conferència analitza el paper de la llengua de signes en el desenvolupament de la parla  

Defensar els drets i la dignitat dels infants: una prioritat  
L’ICAB organitza una xerrada de reflexió sobre els abusos sexuals a menors  
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alumneS d’eSO cOl·labOren amb la Xdi per cOmbatre elS tòpicS SObre el dret a 
l’educació

L’Institut Quatre Cantons del Poblenou de Barcelona i la Xarxa dels Drets dels 
Infants (XDI) han treballat conjuntament per portar a terme un projecte que pretén 
desmuntar els principals tòpics sobre el dret a l’educació. L’activitat s’ha realitzat en 
forma d’Aprenentatge Servei (ApS), una metodologia educativa que combina processos 
d’aprenentatge amb accions de servei a la comunitat. La XDI s’ha decantat per aquest 
tipus d’experiència perquè aporta coneixement sobre la realitat social als nois i noies  
alhora que els implica en la promoció dels Drets dels Infants i en la lluita contra els tòpics 
o la vulneració de drets.

La proposta va néixer el 2014 arran de l’elaboració del document “Tòpics al vol-
tant de l’educació que volem superar” (2013) per part de la XDI i de la voluntat de 
fer-ne ressò. Finalment, el resultat han estat cinc càpsules de vídeo realitzades per joves 
de segon i tercer d’ESO entre el maig i el juny de 2015. Els tòpics que apareixen en cada un dels vídeos són: “De zero a tres anys 
no és educació”, “Els immigrants fan baixar el nivell de les escoles”, “A l’escola dels meus fills/es no hi ha violència”, “Ja sé el què 
faig. Ells/elles no han de decidir” i “Qui no paga l’escola és perquè no es sacrifica”. 

un dOcumental reivindica el llegat d’antOni balmanya
El productor audiovisual Pau Guixà ha realitzat el documental “Antoni Balmanya i Ros. Un mestre pioner”, un homenatge a 

una de les figures cabdals de la renovació pedagògica a Catalunya. La peça audiovisual s’ha elaborat a partir del llibre ‘El mestre 
Antoni Balmanya i Ros. Un iniciador de la renovació pedagògica a Catalunya’  de David Pujol i de 
la tesi doctoral en Filosofia i Ciències de l´Educació de Pilar Heras. Els dos experts apareixen al 
documental parlant de Balmanya, juntament amb altres personalitats del món de l’educació, 
com ara el doctor en pedagogia Josep González o el professor de la Universitat de Girona 
Salomó Marquès. 

Antoni Balmanya (1846 – 1915) va formar-se a l’Escola Normal de Barcelona i posteri-
orment va traslladar-se a Espolla fins a la seva jubilació i mort. En aquesta localitat altemporda-
nesa, Balmanya va rebre nombroses distincions a la seva trajectòria, com el reconeixement d’Escola 
Model al seu treball pedagògic o la Creu d’Isabel la Catòlica i la Creu d’Alfons XII. 

El documental ha comptat amb el suport de l’Ajuntament d’Espolla i de la Diputació de Girona, 
que ha recollit la proposta audiovisual per als actes de commemoració del centenari de la mort del 
pedagog. El 24 d’abril de 2016 es va presentar el documental a Sala d’actes de la Fraternal d’Espolla.

la tiac elabOra dueS reSOluciOnS en el marc de la defenSa delS dretS delS infantS
La TIAC va celebrar el passat 13 d’abril de 2016 la seva VIII Assemblea General Ordinària, durant la qual es van presentar 

les dues propostes de resolució que finalment han estat aprovades pel conjunt de les entitats membres de la Taula. La primera 
aborda la crisi de refugiats que viu actualment el conjunt d’Europa, denunci-
ant la falta de respostes per part de les institucions polítiques de la UE i la vul-
neració sistemàtica de drets com els Drets de l’Infant o el Dret d’Asil, recollits per 
les Nacions Unides.  Alhora, la TIAC recalca el desacord, la vergonya i el rebuig 
als pactes entre Europa i Turquia per a la deportació de centenars de milers de 
persones que una Europa amb més de 500 milions d’habitants es nega a donar 
refugi. La Taula també recorda que més de la meitat de persones refugiades són 

infants o adolescents. 

La segona resolució, dirigida a la Generalitat de Catalunya, demana el 
suport necessari per dur a terme una contribució rigurosa i professionalitzada per 
a la millora permanent de les polítiques públiques d’infància i adolescència. Així 
mateix, la TIAC també aposta per sistematitzar el coneixement que les seves 
entitats atresoren per tal de posar-lo a disposició de les institucions catalanes 
i, d’aquesta manera, poder garantir els drets i oportunitats de la infància i l’adolescència a Catalunya.



la univerSitat pOmpeu fabra Organitza la Xerrada “deSenvOlupament del 
llenguatge en infantS SOrdS amb implant cOclear”
El Laboratori de llengua de signes catalana (LSC Lab) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF ha 
organitzat una conferència a càrrec del Doctor Marcel Giezen, que investiga al Basque Center on Cognition, Brain and Language 
de Sant Sebastià, un centre internacional d’investigació interdisciplinar per a l’estudi de la cognició, el cervell i el llenguatge. A 
la seva tesi doctoral “Speech and sign perception in deaf 
children with cochlear implants”, Giezer va observar que 
el fet de signar, no només no afectava negativament la 
percepció de la parla dels nens sords implantats, sinó que, 
a més, facilitava el reconeixement de la paraula en llengua 
oral. 

La conferència tindrà lloc dijous 9 de juny de 2016, a les 
16 hores, a l’Auditori del Campus de la Comunicació de la 
UPF (carrer Roc Boronat 138, Barcelona). Serà en anglès i 
comptarà amb interpretació simultània de llengua de signes 
catalana i al català i castellà oral. 

defenSar elS dretS i la dignitat delS infantS: una priOritat 
En el moment actual no és estrany l’aparició de notícies sobre abusos sexuals a menors.  La 
Secció de Dret de la Infància i l’Adolescència de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
realitza una jornada de reflexió per tractar aquesta problemàtica social amb l’objectiu 
d’evitar el patiment dels infants en la major mesura possible. 

D’aquesta manera, es pretén donar respostes, així com eines legals, als professionals que 
tracten menors que han patit abusos, i convidar també el conjunt de la societat a debatre 
sobre els mecanismes que es poden prendre des de diversos àmbits per fer disminuïr el 
nombre d’abusos. 

L’acte està convocat el 10 de juny a les 9:15 hores, al Centre de Formació de l’ICAB, i 
constarà d’una presentació, a càrrec dels advocats Oriol Rusca i Xavier Puigdollers, i de dues 
taules de debat amb professionals de la infància. 

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
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