
Em dic

Tinc                  anys

Vaig néixer a

i visc a

Parlo diferents llengües:

El meu color preferit és el

M’agrada jugar a

No m’agrada menjar

El que m’agrada fer amb els meus amics i amigues és

Carnet d’aventura
Omple el carnet amb les teves dades, 
fes el teu retrat més afavorit 
i comença l’aventura. 

Els drets de tots 
els infants de 0 a 18 anys
Aquests són els teus drets, segons la Convenció 
sobre Drets dels Infants. Si els coneixes podràs
ajudar altres nens i nenes perquè també 
els coneguin.

IDENTITAT
Tots els nens i nenes hem de saber qui som i d'on 
som. Ens han de dir pel nostre nom i actuar pensant 
en el nostre interès. 

ATENCIÓ ESPECIAL
Els nens i les nenes amb discapacitat hem de rebre 
l'atenció adequada per tenir les mateixes 
oportunitats que tothom i viure plenament.

JOC 
A més d'estudiar, els nens i les nenes hem de tenir 
temps de lleure per jugar, fer esport i gaudir 
d'activitats culturals.

COMPRENSIÓ I AFECTE
Els nens i les nenes hem d'estar amb la família i amb 
les persones que ens estimen per tal que ens cuidin 
i puguem desenvolupar-nos.

PARTICIPACIÓ
Els nens i les nenes hem de poder estar informats 
sobre tot allò que ens afecta, associar-nos i expressar 
les nostres opinions sense fer mal a altres persones. 
Tenim dret a ser escoltats.

PROTECCIÓ
Els nens i nenes no hem de patir cap tipus de 
violència i ningú no ha d'aprofitar-se de nosaltres, 
abusar ni maltractar-nos.

EDUCACIÓ
Els nens i les nenes volem saber com són les coses i 
com és el món. Tenim dret a l'educació i la cultura per 
arribar a ser persones compromeses amb la societat 
i desenvolupar al màxim les nostres capacitats. 

SALUT
Tots els nens i nenes necessitem aigua potable, 
higiene, menjar i anar al metge quan estem malalts. 
Si estem a l'hospital, tenim dret a estar amb la 
família, a seguir estudiant i rebre informació sobre la 
malaltia i el tractament.

IGUALTAT
Els nens i nenes d'arreu del món tenim costums, jocs 
i menjars diferents; tot i així, tenim els mateixos drets 
i no ens ha de discriminar ningú per l'origen, el sexe, 
la llengua, les discapacitats o per la situació 
econòmica i les creences de la família.

PAU I BENESTAR
Els nens i nenes no hem de fer treballs perillosos o 
que ens impedeixin anar a l'escola, i hem de tenir tot 
allò que cal per ser feliços i créixer amb dignitat, com 
una bona alimentació, vestit i una casa on viure.

Aquests són alguns dels drets que apareixen a 
la Convenció sobre els Drets dels Infants, una 
llei internacional que tothom ha de respectar. 
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Dissabte 19
de novembre de 2011
Al parc de la Ciutadella
BARCELONA
De 10.30 a 14.30 h

Una festa 

que commemora 

l'aniversari de 

l'aprovació de la 

Convenció 

sobre els Drets 

dels Infants 

de les Nacions 

Unides

Si creiem que algun dels nostres drets no s’ha 
respectat o coneixem alguna situació injusta 
que viuen els nostres amics i amigues, els nens
i nenes tenim dret a queixar-nos i que aquestes 
queixes es tinguin en compte.
També pots adreçar-te a:
Telèfon de la Infància 
900 300 777
Síndic de Greuges de Catalunya
El defensor dels infants i adolescents
900 124 124
Síndica de Greuges de  Barcelona
934 132 900
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Organitzen:

Amb el 
suport de:
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9Prova
IGUALTAT

2
Prova

ATENCIÓ 
ESPECIAL

Carpa nadons
0-3 anys

8Prova
SALUT

7Prova
EDUCACIÓ
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Prova
PAU 

I BENESTAR

Prova
PROTECCIÓ
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WC
La ruta dels drets 
dels infants
Participa a totes les proves d’aquesta 
aventura i en l’ordre que vulguis.

3Prova
JOC
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PARTICIPACIÓ

Prova
QUEIXA

Informació 
de les entitats

GLORIETA

CAP AL LLAC

CAP AL LLAC

CASCADA

Prova
COMPRENSIÓ

I AFECTE

1Prova
IDENTITAT

Espai 
ALTAVEU 


