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La participació infantil és un dret fonamental i inherent de la infàn-
cia i adolescència. Per tant, pretenem dotar-los d’eines vàlides i 
eficaces perquè, de forma amena i divertida, aconseguisquen 
canvis positius per a la societat.

Per tal de donar-vos tota la informació necessària 
d’aquest projecte invitem a totes les famílies a una reunió 
informativa que es celebrarà el proper dimecres 24 de 
maig, a les 18 hores, al Centre Cultural d’Almussafes.
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