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Del 20 de novembre a l'11 de desembre de 2020

Proposta

Dia Internacional dels Drets dels Infants (DUDI)

L'any 1954, l'Assemblea General de les Nacions Unides va recomanar que es
constituís a tots els països un Dia Universal de la Infància i també va suggerir als
governs estatals celebressin aquest dia, en la data que cadascun d'aquests decidís
més convenient. L'ONU el celebra el 20 de novembre, en commemoració a
l'aprovació de la Declaració dels Drets del Nen l'any 1959 i de la Convenció sobre
els Drets de l'Infant el 1989.

Aquestes són les propostes que es duran a terme a Castellar del Vallès per
commemorar aquesta data:

Del 16 al 28 de novembre:

Recull de contes i llibres sobre els Drets dels Infants, disponibles en préstec a la
Biblioteca Municipal Antoni Tort.

20 de novembre:

Encesa de llums blaves a la rotonda de la carretera de Castellar pels Drets de la
Infància.

Al voltant del 20 de novembre:

Penjada de cartells dels Drets dels Infants als centres escolars i altres equipaments,
comerços i cartelleres, a càrrec dels Consell d'Infants.

26 de novembre:

Constitució del Consell d'Adolescents, a les 18.30 h, en sessió telemàtica.
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28 de novembre:

Gimcana pel poble oberta a tots els infants i joves de Castellar, amb motiu del
DUDI, per treballar la importància de la salut emocional, especialment en aquests
temps de pandèmia, tot seguint el relat d'un conte i unes proves relacionades. A
càrrec de Colònies i Esplai Xiribec.

3 de desembre:

Constitució del Consell d'Infants, a les 18.30 h, en sessió telemàtica.

11 de desembre:

Xerrada: "COVID-19 i drets de la Infància", a les 10.15 h, en el marc de les 2es
Jornades Infància, Adolescència i Educació. Més informació clicant aquí.
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