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EDUCO

Som una ONG global de cooperació per al desenvolupament que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, en 
especial el de rebre una educació de qualitat. Treballem amb els infants i amb llur entorn per promoure societats més justes i 
equitatives que els garanteixin els drets i el benestar. Volem construir un món en què totes les persones gaudeixin plenament 
d’una vida digna.

La nostra prioritat són els infants i els adolescents, en particular els grups més vulnerables i exclosos, amb atenció especial a 
les nenes. 

La nostra feina va dirigida a vetllar per la realització efectiva dels Drets dels Infants, en el marc del conveni internacional que 
els regula (Convenció sobre els Drets de l’Infant, 1989) i la recerca del màxim benestar infantil, que aporta un marc idoni per 
avaluar l’avanç envers societats més justes. 

L’enfocament de drets comporta l’aplicació en totes les nostres actuacions dels principis fonamentals de la convenció: la 
no-discriminació, l’interès superior dels infants, el dret a la supervivència i al desenvolupament, i el dret dels infants a expressar 
llurs opinions i a ésser tinguts en compte en tots els assumptes que els afecten. 

L’ educació, a més de ser un dret en si mateixa, és un mitjà indispensable per assolir la resta de drets i llibertats. Per això com-
partim la convicció que cal que l’educació sigui inqüestionablement disponible, accessible, acceptable i adaptable. Creiem que 
només així l’educació pot transformar la vida de les persones i de les comunitats on viuen, tot contribuint a construir societats 
més justes i equitatives.

Les nostres exposicions contribueixen a donar a conèixer els problemes del món, amb el despertar de consciències crítiques 
en el nostre entorn. Per això, treballem per impulsar i reforçar un concepte de ciutadania global activa basada en el respecte 
i la promoció de la dignitat humana, en una consciència social crítica i amb capacitat per generar dinàmiques transformadores 
de les injustícies socials. Això implica col·laborar en el desenvolupament de consciències i actituds crítiques, tolerants, 
responsables i solidàries, que serveixin per fomentar la cooperació entre les persones i les societats, orientades a la promo-
ció de la justícia social. Amb aquest objectiu, desenvolupem accions de sensibilització en ajuntaments, biblioteques, centres 
culturals, universitats, etc.
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EXPOSICIONS EDUCO

L’objectiu d’aquesta exposició d’Educo és apropar la Convenció sobre els Drets de l’Infant al públic en general, i especialment als 
infants i adolescents. S’entén per infant, tot ésser humà des del seu naixement fins als 18 anys.

Totes els infants del món, sense distinció, naixen i tenen els mateixos drets. La Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada 
per les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989, recull al llarg dels seus 54 articles, quatre principis bàsics: 

• La no-discriminació 

• L’ interès superior dels infants

• El dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament 

• La participació en tots els assumptes que els afecten 

Els drets són d’obligatori compliment per part de tots els països que els van ratificar. A més, és el primer instrument que con-
templa als infants com un subjecte actiu de drets i no com un objecte de protecció.

No Discriminació: dret a la igualtat, sense distinció de religió, capacitats diferents, gènere o nacionalitat 
Els infants tenen tots els seus drets recollits en la Convenció, sense importar la seva procedència, sexe, impediments físics  
i mentals, color de pell ni creences. El govern té l’obligació de prendre les mesures necessàries per protegir als infants de totes 
les formes de discriminació. 

Nom i nacionalitat: drets i llibertats civils
Els infants tenen dret, al nàixer, a un nom i a una nacionalitat, a conèixer els seus progenitors i a ser cuidats per ells. En molts 
països, per diferents circumstàncies, els infants no són registrats i, per tant, és com si no existissin. Al nàixer, els bebès deuen 
ser inscrits en el registre civil. 

Família: dret de l’infant a viure amb la seva família 
És un dret de l’infant, excepte en casos en que la separació sigui necessària, viure i mantenir contacte directe amb les seves 
famílies. Els progenitors o els familiars legalment designats són els responsables de la seva criança. El govern té l’obligació d’es-
tablir les mesures adequades per a aquest compliment. 

Salut bàsica i benestar: dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament
Els governs han de garantir la supervivència i el desenvolupament de tots els infants. Això inclou el dret a gaudir del més alt 
nivell de salut possible i a tenir accés a serveis mèdics i de rehabilitació. 

Educació: derecho a la educación, recreo y actividades culturales 
Tots els infants tenen dret a una educació orientada al desenvolupament de la seva personalitat i aptituds amb el fi de pre-
parar-los per a una vida adulta activa. El govern té l’obligació d’assegurar a tots els infants, al menys, una educació primària 
gratuïta i obligatòria de qualitat. 

Protecció: tots els infants tenen dret a ser protegits de qualsevol forma de violència 
Les autoritats han de protegir als infants de qualsevol tipus de violència, maltractament o abusos, així com de qualsevol tipus 
d’explotació que sigui perjudicial per al seu benestar, o establir una protecció especial en cas de conflicte armat. 

Interès superior dels infants: dret a ser escoltats
Els infants tenen dret a expressar llurs opinions i a ésser tinguts en compte en tots els assumptes que els afecten. L’objectiu 
primordial és el seu benestar. Es protegeix l’interès superior dels infants per sobre dels interessos de les persones adultes. 

Participació: drets a involucrar-se en les decisions que els afecten 
La Convenció també recull la llibertat dels infants a associar-se, a expressar-se, així com a rebre, difondre i tenir accés a una 
informació adequada. 
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EDUCO I ELS DRETS DELS INFANTS: 

Tal i com senyala el nostre Pla Estratègic 2015-2018, la feina d’Educo va dirigida a vetllar per la realització efectiva dels Drets 
dels Infants en el marc del conveni internacional que els regula, la “Convenció Sobre els Drets de l’Infant” de 1989 i la recerca 
del màxim benestar infantil. 

La nostra missió és treballar amb els infants i amb llur entorn per promoure societats més justes i equitatives que els garanteixin 
els drets i benestar. 

Perquè volem un món en què tos els infants gaudeixen plenament de llurs drets i d’una vida digna. 

FITXA TÈCNICA

•  L’exposició és lleugera i fàcil de muntar.

•  Consta de 10 panells de foam de 150 x 90 cm.

•  Els panells es mantenen de peu posats en el terra, ja que cada panell té un suport triangular en la seva base.

•  Educo sempre ofereix els seus materials de forma gratuïta, demanant a les entitats receptores assumir, si és possible, el 
transport/enviament de l’exposició. 

Activitats complementàries: 

Xerrada 

En el context de l’exposició sobre els Drets dels Infants, oferim la possibilitat d’organitzar xerrades i tallers dirigits tant a infants 
com a adults. Aquesta activitat també ofereix la possibilitat d’organitzar tallers sobre educació en Drets dels Infants per a pro-
fessorat i educadors/educadores.
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