3.1. Visió de conjunt de l’etapa
Per iniciar el procés de convertir-se en una escola amb drets és imprescindible que tots els col·lectius de la
comunitat educativa (equip directiu i personal docent, alumnat, personal d’administració i serveis i les famílies)
coneguin el que implica el fet d’introduir els drets dels infants en la dinàmica quotidiana del centre educatiu.
Això ha d’anar evidentment orientat a conèixer la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI), com a mecanisme
clau de protecció dels drets humans dels nens, nenes i adolescents. Tanmateix, creiem que cal anar més enllà del
contingut per tal de transmetre la dimensió transformadora que aquesta nova mirada sobre la infància comporta.
En efecte, la CDI no és un simple text amb implicacions legals, sinó que comporta un canvi de paradigma en
la manera de considerar els nens, nenes i adolescents. Exigeix una nova mirada des de la qual analitzar les
responsabilitats dels diferents agents socials envers la infància i reconeix els infants com a membres de ple dret
de la ciutadania.

Aquesta concepció de l'infant com a subjecte actiu de drets s'ha de veure reflectida inequívocament en
una de les institucions socials on els nens, nenes i adolescents passen una gran part del seu temps: l’escola.

Així doncs, en aquesta etapa posarem els fonaments que necessitem per bastir el programa Una escola amb
drets, tot oferint sessions de formació adaptada a cada col·lectiu de la comunitat educativa per tal que tinguin
una sòlida comprensió dels drets dels infants i les seves implicacions pràctiques en el dia a dia de l’escola.

En finalitzar l’etapa...
Cadascun dels col·lectius haurà:
• conegut els elements principals que caracteritzen la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
• reflexionat entorn del que implica la posada en pràctica dels drets dels infants en la vida quotidiana del
centre educatiu.

Eines disponibles...
Activitat

Col·lectiu destinatari

Recurs

Coneixement dels drets dels
infants

Professorat i equip directiu

Dinàmica participativa

Alumnat

Dinàmica participativa

Personal d’administració i serveis

Dinàmica participativa

Famílies

Dinàmica participativa

