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Els punts de vista expressats en aquest manual són responsabilitat dels seus autors i autores i no 
reflecteixen necessàriament les opinions del Consell d’Europa.

El Consell d’Europa té el copyright d’aquesta publicació i AHEAD – Associació d’Educadors en Drets 
Humans de la seva traducció al català. Cap fragment d’aquesta publicació pot ser reproduït o fet ser-
vir amb intencions comercials de cap mena o per qualsevol mitjà, electrònic (CD-Rom, Internet, etc.) o 
mecànic, inclosa la fotocòpia, la gravació o qualsevol altre mitjà d’emmagatzemament de la informació 
o sistema de recuperació de dades, sense el permís per escrit de la Divisió d’Informació Pública i Publi-
cacions (publishing@coe.int), de la Direcció de Comunicació del Consell d’Europa.

La reproducció de materials d’aquesta publicació està autoritzada per a intencions educatives no comer-
cials només i amb la condició que la font sigui referida adequadament. 
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