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Especial drets de la infància
L'e-colònies ha elaborat un recull dels articles publicats sobre el dret al
lleure,reconegut en la Declaració universals dels drets dels infants.
El Dia Universal de la Infància és una data doblement significativa perquè el 20 de novembre de
l'any 1959 es va signar la Declaració universal del drets dels infants i també un 20 de novembre,
trenta anys més tard, es va adoptar la Convenció sobre els Drets de l'Infanta l'Assemblea General
de les Nacions Unides.
L'e-colònies fem un recull dels articles publicats sobre aquesta qüestió:
El lleure, un dret fonamental
Per què el lleure és un dret per als infants?
La importància de les colònies en temps de crisi
Colònies inclusives
Garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a les colònies escolars
L'accés a les colònies escolars, clau per combatre la segregació escolar
L'agost no tanca per vacances. L'educació en el lleure per a tothom
MARIA JESÚS LARIOS, adjunta al Síndic: "Hi ha d'haver una regulació que garanteixi que a totes
les escoles hi hagi colònies"
Entitats socials i educatives denuncien les dificultats d'accés al lleure
La protecció efectiva dels drets dels infants, un repte pendent
La Convenció sobre els Drets de l'Infant compleix 25 anys
Catalunya crea un consell per a la participació dels infants
El Pacte per a la Infància es concreta en un Pla d'atenció integral
El Síndic adverteix que sense colònies per a tothom no es resoldrà la segregació escolar
El Síndic denuncia que encara existeixen grans desigualtats en l'accés al lleure
El Síndic reclama mesures per garantir l'accés al lleure educatiu
El Síndic reclama que es defensi el dret dels infants al lleure
El Síndic exigeix que es prioritzi l'atenció a la infància
Els nens i nenes ja poden denunciar a l'ONU la vulneració dels seus drets
Entitats socials i educatives denuncien les dificultats d'accés al lleure
Save the Children alerta de la vulneració del dret al lleure al nostre país
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