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Els drets humans s’apliquen a tots els grups d’edat; els infants i joves 
tenen, per tant, els mateixos drets que els adults. Però, com que els 

infants i joves són especialment vulnerables, va semblar necessari i just 

que tinguessin drets concrets que els reconeguessin una protecció  

especial. 

Tot i que nombrosos països tenen lleis que protegeixen els nens, nenes i 

adolescents, n’hi ha molts que no les compleixen. Per als infants i joves –i 
de manera especial per als grups exclosos o minoritaris– això significa, 

sovint, viure en situacions de pobresa, sense llar, sense protecció jurídica, 

sense accés a l’educació, en situacions d’abandonament, afectats per 

malalties que es poden prevenir, etc. Aquests problemes no sols afecten 

els països pobres; també són presents en els països rics. 

Aquest és un material, previst per a l’educació primària, que ha d’ajudar 

els infants i preadolescents a apropiar-se dels drets que els pertoquen i a 
sensibilitzar-se respecte a aquelles situacions, casos o països on altres nois 

i noies no en poden gaudir i, potser, ni tan sols saben que els tenen. No és 

un material que calgui seguir fil per randa. Es proposen activitats diverses 

que poden adaptar-se a distintes situacions d’aula, cal estar atent al que 

necessiten els estudiants i fer un itinerari que lligui amb els Dies 

internacionals, amb festes locals, fires multiculturals, festivals de músiques 
ètniques, etc. És a dir, seria convenient integrar algunes activitats a la  

vida acadèmica i ciutadana de l’alumnat, de manera que no hi hagi barrera 

entre l’escola i el món. 
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ANTECEDENTS, UN XIC D’HISTÒRIA 

 
La idea de promoure específicament uns drets de l’infant  ja  va  circular 
en alguns mitjans intel·lectuals durant el  segle XIX. Un  exemple  d’això 

va ser l’obra del francès Jules Vallès, El nen (1879),1  i, més clarament, 

la reflexió sobre els drets dels infants que va realitzar Kate D. Wiggin a 
Children’s Rights (1892). En aquest ambient receptiu, a les  dues  

primeres dècades del segle XX es  proclamaren  diverses  declaracions 

dels drets dels infants, de vegades en forma literària o  com  a  

resolucions d’organitzacions científiques i pedagògiques. 

La primera declaració en ferm, de caràcter sistemàtic, va ser la Declaració 

de Ginebra de 1924, redactada després de la primera Guerra Mundial per 

Eglantyne Jebb, fundadora de l’organització internacional Save the 

Children,2 i va ser aprovada per la Societat de Nacions el 26 de desembre 
de 1924. Aquesta declaració fou un clar antecedent dels Drets de la 

Infància. És un text breu i senzill que recull de forma global les necessitats 
essencials que l’infant i el jove han de tenir cobertes. Expressa les 

inquietuds i desitjos que van servir de punt de partida per les posteriors 

redaccions dels drets dels infants. 

Més endavant, el 1948, les Nacions Unides van aprovar la Declaració 

Universal dels Drets Humans que, implícitament, incloïa els drets de 

l’infant. Posteriorment es va arribar al convenciment que les particulars 
necessitats dels infants havien d’estar especialment protegides i, per tant, 

enunciades. Per això, l’Assemblea General de l’ONU va aprovar, el 20 de 

novembre de 1959, una Declaració dels Drets dels Infants que constava  

de 10 principis, concretant per als infants els drets inclosos a la Declaració 

Universal dels Drets Humans. La Declaració dels Drets dels Infants 

expressa inequívocament la necessitat de protecció de la infància en 

principis molt genèrics. Aquest text, però, no tenia força de llei i no era 
prou per protegir els drets, perquè legalment no tenia caràcter obligatori. 

Més endavant, el 1948, les Nacions Unides van aprovar la Declaració 

Universal dels Drets Humans que, implícitament, incloïa els drets de 

l’infant. Posteriorment es va arribar al convenciment que les particulars 

necessitats dels infants havien d’estar especialment protegides i, per tant, 

enunciades. Per això, l’Assemblea General de l’ONU va aprovar, el 20 de 
novembre de 1959, una Declaració dels Drets dels Infants que constava  

de 10 principis, concretant per als infants els drets inclosos a la Declaració 

Universal dels Drets Humans. La Declaració dels Drets dels Infants 

expressa inequívocament la necessitat de protecció de la infància en 

principis molt genèrics. Aquest text, però, no tenia força de llei i no era 

prou per protegir els drets, perquè legalment no tenia caràcter obligatori. 
 

1. Jules Vallès (1832-1885) fou un escriptor molt famós a la seva època, especialment per aquesta 

obra autobiogràfica. En el text, l’autor relata els seus records. 

2 Save the Children va ser la primera ONG que va treballar per la defensa i promoció dels drets de 

la infància. La va fundar Eglantyne Jebb el 1919, a Londres, i lluita per un món més just per a tots 

els infants. Actualment, compta amb organitzacions nacionals a 29 països. 
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EDUCACIÓ EN DRETS 

 
 

A conseqüència de la manca d’eficàcia jurídica de la Declaració de 1959, a 

partir del 1979, amb motiu de l’Any Internacional de l’Infant, es va 
començar a discutir la possibilitat d’una nova declaració dels drets dels 

infants, fundada en nous principis. Es va crear un equip de treball per 

redactar la convenció, que fou presentada a tots els governs del món.  

Anys després, i com a conseqüència d’aquest debat, es va concloure la 

redacció definitiva de la Convenció sobre els Drets dels Infants. 

L’Assemblea General de les Nacions Unides la va adoptar per unanimitat el 

20 de novembre de 1989, i hi va introduir, com un dels seus principis 

bàsics, el dret de tots els nens i nenes a expressar la seva opinió en els 
afers del seu interès i que aquesta opinió fos tinguda en compte pels 

adults. 

 
LA DECLARACIÓ I LA CONVENCIÓ 

 
A diferència de les "Declaracions", que són manifestacions amb una intenció 

moral i ètica, les "Convencions" són instruments jurídicament vinculants que 

obliguen els països signants a ajustar les seves legislacions nacionals amb els 

seus principis i disposicions. 
A l’hora de tractar els drets dels infants hem optat per organitzar les tasques a 

través dels deu articles de la Declaració dels Drets dels infants del 1959 en lloc 

de partir de la Convenció adoptada l'any 1989. Certament que la Convenció 

afegeix alguns aspectes jurídics a la Declaració i, pel sol fet de ser una 

Convenció, obliga els països signants a respectar-la. Però la claredat de 

formulació de la Declaració, la síntesi en només deu principis simplifica la 
tasca de memoritzar i retenir. El fet d'estar composta per 10 articles facilita la 

feina d'organització de la informació i especialment facilita la memorització en 

els propis infants, que no queden atrapats en l'embolic de tant nombre i tant 

concepte com es baralla a la Convenció. 

Certament sabem que la Convenció conté un redactat més actualitzat, més 

matisat i segurament més ampli que la Declaració, però entenem que la 

correspondència entre els diferents articles permet perfectament tractar la 

Convenció dins d'una presentació generosa i no restrictiva de la Declaració. En 
el fons el més important de la Convenció és que va passar de ser només una 

declaració de principis a implicar seriosament els estats. 
 

 

 

Tal com diu l'article 7 de la Declaració dels Drets de l'infant: "L’infant té dret a 

rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes 
elementals. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i  

li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves 

aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, 

i arribar a ser un membre útil de la societat. " 
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Com a conseqüència directa de l'aplicació d'aquest dret hem de procurar que 

els nens i nenes els coneguin tots, els comprenguin i puguin fer-los respectar. 
L'educació en els drets fonamentals, sigui a través dels drets dels infants o a 

través dels drets humans, és bàsica per a la implementació d'aquests drets. Si 

hem d'implementar els drets humans com a pràctica en la nostra vida 

quotidiana, els titulars de drets necessiten conèixer els seus drets i comptar 

amb actituds i habilitats per respectar-los, protegir-los i aplicar-los. 

El 19 de desembre del 2011, l'Assemblea General de les Nacions Unides va 

aprovar la Declaració sobre educació i formació en matèria de drets humans. 

La Declaració descriu l'educació en drets humans de la següent manera: tot 
tipus d'educació, capacitació, activitat d'informació i aprenentatge que 

contribueixi a "... la prevenció dels abusos i violacions dels drets humans en 

proporcionar a les persones coneixement, capacitats i comprensió i 

desenvolupar les seves actituds i comportaments perquè puguin contribuir a la 

creació i promoció d'una cultural universal de drets humans ". 

Només els qui coneixen els seus drets tenen més possibilitats de respectar-los 

i d’exigir-los. Promoure el coneixement dels Drets de l'Infant i difondre 

àmpliament les seves disposicions és l'objectiu fonamental d'aquest material, 
com a base per aconseguir el compliment dels drets de la infància. 

Informar-se, parlar, i dialogar sobre el sentit dels drets és el primer pas 

per apropar-nos al coneixement de la Declaració. 

Donar la paraula als infants és un dret però també una estratègia perquè 

desenvolupin les habilitats socials necessàries per al diàleg, per a 

l'argumentació i per a la negociació. Ells i elles se senten protagonistes de les 

seves vides. Solen tenir opinió sobre moltes més coses de les que els 

preguntem. En ser escoltats els infants desenvolupen una major confiança en 
els seus judicis i la capacitat de dialogar i compartir s'enforteix. 

 
OBJECTIUS GENERALS 

 
Les activitats previstes estan orientades a assolir els objectius següents: 

• Facilitar al professorat informació, sensibilització i formació sobre aquest 
tema. Oferir eines didàctiques i propostes de treball a l’aula, amb una 
metodologia vivencial que dóna importància tant a com s’aprèn com a què 
s’aprèn. 

• Proporcionar a l’alumnat una educació en els drets, per estimular el 
sentit crític en la interpretació de la realitat i per actuar amb 
responsabilitat. També es facilita el posicionament actiu pel que fa a la 
defensa dels drets humans, sigui quin sigui el context de què es tracti. 
• Donar la possibilitat als centres educatius de millorar el clima relacional 

i institucional, que faciliti la comprensió de drets i responsabilitats 

relacionats amb els eixos transversals del currículum (l’educació per la 

participació social, per la pau, per la igualtat d’oportunitats, per 

l’interculturalisme, pel respecte a les lleis socials, etc.). 
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ASPECTES DEL TREBALL 

 
Partirem de tres aspectes de treball interrelacionats, de manera que, fent 
xarxa, permetin a l’alumnat d’adquirir plena consciència del paper dels 

drets i, per tant, portin a tenir actituds coherents amb la Declaració. 

Aquests nivells són: 

• conceptual; 

• emocional; 

• actiu. 
Hi haurà, per tant, activitats de tots tres nivells a cada un dels Principis. 

 
Primer aspecte: conceptual 

Informació i coneixement dels Principis, quins són, què signifiquen. 
Comprensió dels enunciats, recerca d’exemples i contraexemples a través 
dels conceptes, de la comprensió, interrogació, etc. 
Assimilació de la importància de cada dret i de les repercussions tant 

individuals com col·lectives. Fer-los adonar que es tracta d’una visió no 

tancada, sinó d’un procés que no s’ha acabat i que cal incorporar-hi més 

matisos i segurament més raonaments. 

Com diu Ben Jelloun (Novel·lista marroquí establert a França, autor, entre 

altres obres, d’El racisme explicat a la meva filla. Ed. Empúries) : “s’han de 

començar a desfer els prejudicis, els tòpics, les idees preconcebudes, les 

generalitzacions i precisar les paraules i les coses”. 

 

Segon aspecte: emocional 

La fase emocional, dirigida a l’empatia i a la responsabilitat, s’intenta dur a 

terme a través de les arts. L’estètica i l’ètica tenen una vella història 

conjunta. Una manera d’entendre el món i de representar-lo que està 

lligada a una manera de posicionar-se i d’actuar-hi. L’art té una capacitat 

de comunicar empatia amb qui contempla, que n’afavoreix l’obertura de la 

ment i la flexibilitat, i és una projecció del món que connecta la realitat i la 
creativitat, el que és i el que voldríem que fos. Les arts, a més, tenen una 

via directa al sentiment. Per la percepció immediata ens endinsem en el 

món que ens ofereix l’artista, ja sigui per combregar-hi o per rebutjar-lo, 

però difícilment una obra d’art ens resulta indiferent. L’art sedueix o 

provoca, captiva o desplau, però sempre proporciona una resposta  

afectiva. 

Creiem que a través de l’art podem proporcionar als estudiants unes eines 

que els seran útils en molts camps: 
• Una certa alfabetització artística en els camps de la pintura, poesia, 
música o cinema. 
• L’oportunitat d’un treball interdisciplinari. 

• Formes comunicatives interculturals que es troben més enllà del temps 
i de l’espai. 

Aquest nivell s’ha de relacionar amb l’anterior per fer comprensible la 

realitat des dels dos punts de distensió: l’intel·lectual i l’afectiu. Una 

vegada ben assimilats aquests dos nivells cal passar a l’acció. 
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Tercer aspecte: actiu 

Aquest nivell, conseqüència directa dels dos  anteriors,  es  caracteritza 
per la projecció en opcions  d’acció.  Una vegada hem entès que  hi ha  

uns drets bàsics i fonamentals que volem per a nosaltres i per als altres, 

però que dissortadament no s’acompleixen, només ens queda la 

possibilitat de lluitar perquè es respectin. No podrem viure dignament 

sabent que al planeta hi ha indrets on aquests drets són o bé ignorats o  

bé trepitjats. En altres paraules, en aquesta fase, pretenem transformar el 
coneixement, les emocions i el sentit de responsabilitat en activitat. És una 

tasca que implica coherència, ja que les propostes de les decisions d’acció 

han de concordar entre si sobre la base de la mateixa interpretació del 

nivell cognitiu i emocional. Aquesta és la tasca dels docents. 

Com a activistes hem de posicionar-nos contra tots els actes despietats, 

discriminatoris, cruels i criminals que coneguem. Hem d’oposar resistència 

contra els atacs als drets humans, encara que estiguin disfressats de 
seguretat i hem de lluitar per corregir les inèrcies i exigir que es compleixi 

la justícia. 

No cal fer grans actes heroics, però sí anar sensibilitzant l’entorn, primer el 

centre, després la família, els amics, és a dir, anar-ho estenent com una 

“taca d’oli” a partir de propostes raonables i realistes que puguin ser 

portades a la pràctica. Més val una acció petita, però reeixida, que un gran 
projecte fracassat. 

 

TRES EIXOS D’INTERVENCIÓ 

 
Informació 
En alguns casos el desconeixement del món dels drets ens portarà a donar 

breus però necessàries informacions sense les quals seria estúpid especular: 

quins mites corren per les xarxes, estadístiques, experiències de vida, etc. Per 

això, és clar, primer cal preguntar què en saben ells. En temes delicats com 

abús sexual o prostitució, assetjament, violència domèstica, diversitat sexual, 
etc. cal partir del nivell d’informació o desinformació del grup. En aquests 

casos caldrà estar molt atent/a tant a les intervencions i respostes com als 

silencis, ja que algunes qüestions són de molt calat personal. 

 
Formació 
La informació, assaonada amb les seves experiències, que no són poques, 

especialment quan les posem en comú, s’anirà convertint en coneixement i 

conformarà la personalitat de l’alumnat. Perquè això passi i l’aprenentatge 

esdevingui orientador i guia de les seves conductes és molt important que a 
l’aula hi hagi un bon clima, un ambient que permeti la digestió d’alguns temes 

inquietants almenys per part d’una franja de l’alumnat (qüestions de 

violències, d’opcions de gènere, de refugiats, d’immigració –podem tenir fills 

d’immigrats a l’aula-, de racisme, de formes d’assetjament, etc.). 

 
Prevenció 

La tercera funció d’aquests  materials  és  la prevenció, no de  manera directa, 

dient el que cal fer i el que no cal fer, sinó de manera més profunda procurant 
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que sigui l’alumnat qui prengui les seves decisions. No es tracta d’un llistat de 
prohibicions, que d’altra banda no anirien enlloc, sinó d’un auto convenciment 

i, per tant, de decisions madures. Per exemple, enlloc de predicar contra l’ús 

de la prostitució parlarem de la cosificació del cos de la dona, de com és un 

exemple de sexisme extrem, de com es deuen sentit les dones que  

exerceixen la prostitució no voluntàriament. Aquesta tasca de prevenció de 

manera indirecta és present a cada apartat on els temes més punyents es 

treballen amb sentit crític, apel·lant a la responsabilitat, l’empatia i, per dir-ho 
ràpid, des d’una mirada humana. 

 
COMPETÈNCIES IMPLICADES 

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Quan es practica sistemàticament la conversa i el diàleg, es promociona la 

capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se 
per escrit i amb els llenguatges audiovisuals amb tot el que implica (saber 

escoltar, exposar i argumentar) gestionar les diverses fonts d’informació i l'ús 

adequat de diferents suports i tipus de text i en relació a les diferents funcions 

per a la construcció del coneixement. Implica el coneixement de la diversitat 

cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística, així com 

les estratègies necessàries per interactuar d'una manera adequada. Els plans 
de diàleg, els exercicis de conceptualització, d’analogia, d’assenyalar 

diferències i semblances, etc. ajuden a consolidar els diversos matisos 

d’aquesta competència. 

 
2. Competències artística i cultural 

Les competències artística i cultural hi tenen sentit, perquè fomenten l’actitud 

d’estima pel fet cultural, l’empatia per apropar-se a les seves diferents 

manifestacions i la sensibilitat per comprendre-les i valorar-les amb una 

actitud oberta i respectuosa. Suposen conèixer, comprendre, apreciar  i 
valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les 

com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels 

pobles. La proposta, recolzada sobre les arts, estimula aquesta competència 

en l’àmbit de receptors i contempladors així com en el de creadors. 

La creativitat, com a dimensió fonamental del pensament ha de servir per 
idear nous mons i noves realitats i hauria de contribuir a la construcció d’un 
món millor. I així ho explicitem en l’apartat sobre el pensament creatiu. 

 

3. Tractament de la informació i competència digital 

En la mesura de les edats a les quals va dirigit el material cal implicar els 

infants en la gestió de la informació, des de com accedir-hi fins a la seva 
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transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l'ús elemental de les TIC 
com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. 

L’actitud crítica i reflexiva és present a totes les activitats proposades tal com 

assenyalem clarament a l’apartat sobre pensament crític. Es procuren 

oportunitats per la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan 

calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular 

l'ús de la informació i les seves fonts en els distints suports. 
 

4. Competència matemàtica 

Implica l'habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves 

operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament 

matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d'informació, com per 
ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i 

per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida 

quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. 

En proporció menor que altres competències també hi és present en la lectura 

de gràfics que, a partir d’una edat, proposem com a exercicis de comprensió 

de determinades realitats. 
 

5. Competència d'aprendre a aprendre 

La competència d’aprendre a aprendre també hi és present en la mesura que a 

la proposta s’estimulen i propicien les habilitats socials, impulsades a través 

del treball cooperatiu i l’ús sistemàtic de l’argumentació, la qual cosa implica el 

desenvolupament d’un pensament propi. S’estimula la capacitat de cooperar, 
d'autoavaluar-se, i de moure’s dins d’un conjunt de recursos i tècniques de 

treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi. 

 

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal 

A l’hora de confeccionar aquests materials s’ha considerat fonamental 

d’afavorir iniciatives de planificació, presa de decisions, organització i 

assumpció de responsabilitats. Per mitjà del diàleg, els infants s’aproximen de 

forma respectuosa a la diversitat i a la diferència i les valoren de forma crítica. 
Es posen en solfa un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades 

(responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, 

creativitat, autocrítica), el control emocional, el calcular riscos i afrontar 

problemes, així com la capacitat d'aprendre de les errades i d'assumir riscos. 

També s’afavoreix l’autonomia i l’autoconfiança en la construcció de projectes 

personals de vida i en la presa de postures sobre els problemes i les possibles 

solucions. Entenem que suposa també superar estereotips i reconèixer-se 
iguals en la diversitat social, cultural o de gènere. 

 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per 

interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb 
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PARLEM DEL DRETS DELS INFANTS 

 

iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són 
molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i 

el món natural. De manera indirecta s’assumeix aquesta competència en la 

vessant de contrastar diverses formes de coneixement, i la utilització de valors 

i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. 

 
8. Competència social i ciutadana 

Implica sobre tot la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, 

afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic, basat en els 

valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri 

propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una 

actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i 
obligacions cívics. Comporta desenvolupar els valors fonamentals de la 

convivència i la resolució positiva dels conflictes amb criteris ètics de justícia; 

adquirir recursos que orientin vers l’obertura cap als altres de manera altruista 

i generant sentiments d’afecte i empatia; i superar l’individualisme amb 

actituds de col·laboració i compromís en la realització de projectes en comú. 

Suposa també conrear habilitats que ens permetin participar activament en la 

vida cívica, assumir els valors democràtics, acceptar i practicar normes socials 

d’acord amb aquests principis, així com conèixer els fonaments i les formes 

d’organització de l’estat democràtic i l’exercici de les llibertats en forma de 

drets i el compliment dels corresponents deures. Implica responsabilitzar-nos 
de les conseqüències dels nostres actes i hàbits de la vida quotidiana sobre les 

condicions futures de la vida humana. També suposa reconèixer-se com a 

membres d’un grup social i identificar els valors comuns que compartim dins la 

diversitat. 
 

 

 

Pensem que aquests materials elaborats per a l’educació primària poden 

ser vistos pels educadors (mestres, monitors, pares, etc.) com un mitjà per 
ajudar els joves a comprendre els seus drets i ser-ne conscients. 

La proposta té com a antecedents distints treballs que provenen del 

currículum “Philosophy for Children”, a Catalunya, Filosofia 3/18 i, per això, 

els dos eixos principals són: a) la creació d’un grup de treball cooperatiu 

que sigui capaç d’autoregular-se i b) construir coneixement a través de 

l’exercici del diàleg filosòfic. 

 
OBJECTIU DE LA PROPOSTA 

El programa d’educació en drets, que oferim des d’aquesta plataforma, vol 

incidir sobre cinc àmbits clau i respon a necessitats diverses: 

- Expressió oral: diàleg i argumentació 

- Incidència en l’educació i la millora de la convivència. 

- Incidència en la coeducació 
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- Les arts com a forma de coneixement 

- Vivificar el pensament crític, creatiu i curós 

 

Aquestes tasques es fonamenten en una metodologia cooperativa i dialògica 

present en els cinc àmbits. Usant recursos que potencien la capacitat de 
reflexió i cooperació i propiciant especialment una educació per a la sensibilitat 

de la mà de distintes formes artístiques. 

No es tracta de cinc àmbits estancs, al contrari, el treball amb drets exigeix 

informació, però sobretot reflexió en veu alta, és a dir, un exercici continu 

d’expressió oral, que no tindria sentit sense l’exercici d’un pensament crític, 

creatiu i curós, de manera cooperativa i constructiva usant toles les eines 
dialògiques de què disposem i creant un marc d’aprenentatge per a les 

actituds de respecte, tolerància i solidaritat, és a dir, de convivència positiva. 

Tractarem els drets a partir d’una clarificació de conceptes amb activitats i 

exercicis que propiciaran l’expressió oral i el treball a través de distintes 

habilitats de pensament. 

L’esquema que oferim mostra com s’enllacen les distintes activitats i recursos 

per tal de donar resposta des de les competències elementals a aquestes cinc 

vessants. 

 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

 
El material s’estructura, com hem dit, a partir dels deu Principis de la 

Declaració dels drets dels infants, dividits en tres grans blocs: Per cicle inicial, 

cicle mitjà i cicle superior. 

 

Cicle inicial 

Introducció 

Principi 1 

Principi 2 

Principi 3 

 

Cicle mitjà 

Principi 4 

Principi 5 

Principi 6 

Principi 7 

 

Cicle superior 

Principi 8 

Principi 9 

Principi 10 

Epíleg 

 

La introducció i l’epíleg, malgrat anar a principi i a final són dos comodins que 

es poden usar en situacions variades, de forma adaptada. Per exemple, si una 

escola vol començar aquest treball a partir del cicle mitjà o superior pot usar 

algun aspecte de la introducció perquè donarà als infants un marc sobre la 

Declaració. 
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ITINERARIS 

 
Aquest material vol ser una pauta per ser usada segons les necessitats de 

cada escola i de cada grup. Hi ha previstos una colla d’itineraris que poden 
confluir o poden tenir vida pròpia. Es parteix d’una motivació inicial que pot 

ser una obra pictòrica (però també podríem començar per un conte o una peça 

musical o per un joc), després es proposen uns quants exercicis de vocabulari 

per fer comprensible la formulació de cada principi. 

La formulació dels drets i el seu vocabulari específic es treballarà 

ambactivitats, exercicis i plans de diàleg dins del bloc “Temàtica”. 

 

- “Jocs” i “Història de vida” com a complement motivador per vivenciar algun 
aspecte de la ”Temàtica”. 

- Podem potenciar les activitats de Mirar, Escoltar, Llegir i Curtmetratges per 

captar alguns dels aspectes claus de la temàtica (no cal tots els continguts). 

- Mirada no violenta -de color blau- és l’apartat que assenyalaria els aspectes 

més lligats a la prevenció de violència (assetjament, formes de relació 

tòxiques, etc.), que poden fer, però, un camí independent. 
- També es pot fer un itinerari des de l’educació de gènere a partir de l’apartat 
Mirada violeta, remarcada amb color lila. 

- Una altra opció pot ser seguir aproximadament els Dies internacionals 

d’algun aspecte que encaixi amb els Drets dels Infants. Hem organitzat un 

calendari que va dels mesos de desembre a juny i que permet desenvolupar 

temes claus lligats a la celebració que solen ser presents als mitjans. 

 

I encara com a fil conductor o com a complement, algunes de les activitats 

treballades es poden fer encaixar amb festes locals, fires multiculturals, 

festivals de músiques ètniques, esdeveniments puntuals de ressò mediàtic, 

etc. És a dir, integra-ho a la vida de l’alumnat per anar aprimant la barrera 

que hi ha entre l’escola i el món. 

Tots aquests camins estan fressats per dues grans línies metodològiques de 
fons, d’una banda, l’exercici del diàleg com a peça clau de totes les activitats i 

de l’altra, el desenvolupament d’habilitats de pensament enquadrant-se en les 

dimensions de pensament crític, creatiu i curós. 

Donat que moltes de les propostes són aptes per a infants de diferents edats i 

que el mateix exercici de reflexió es pot fer a distintes edats, pensem que és 

un material prou dúctil, flexible i adaptable a una hora setmanal de reflexió 
escolar, ja que ofereix la possibilitat de ser treballat des de distintes matèries. 

Dins del currículum cobreix amb escreix una educació per a la ciutadania, un 

treball sobre valors, educació per la pau i aspectes de tutoria i de prevenció de 

conflictes. I, en tractar temes de drets dels infants o dels drets humans, 

s’incideix en aspectes relacionats amb reivindicacions, educació multicultural, 

educació cívica i ciutadana, i, no cal dir-ho, en educació ètica. 
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En la confecció d’aquest material s’han trenat sis eixos que semblaven cobrir 

algunes necessitats educatives, que si bé parcialment es practiquen, es voler 

enfortir a partir de nous materials, adequats als nous temps i a les noves 

pedagogies. Així el GrupIREF ha fet aquesta tasca de combinar alguns 

aspectes rellevants que configuren un material singular dins de la divulgació 

dels Drets. 

 
EXPRESSIÓ ORAL: EL DIÀLEG COM A FORMA I COM A FONS 

Les sessions s’han de desenvolupar en aules en les que l’alumnat pugui seure 

en forma de ferradura i, per tant, es pugui veure les cares. L’ensenyant que 

porti la sessió a l’aula hauria de: 

 

▪ Procurar que les intervencions comencin per: jo crec, em sembla, tinc la 
impressió, enlloc de és clar que, com tothom sap, és evident... que tanquen 

les possibilitats d’altres opinions. 

▪ Acabar amb una síntesi col·lectiva, que pot ser feta per un estudiant 
encarregat, però sempre ajudat, corregit o completat pel grup. Aquesta síntesi 
és la conclusió de la sessió i pot ser l’inici de la propera. 

 

S’ha de procurar que tot el grup intervingui. La qüestió, objecte de diàleg, ha 

d’ésser susceptible de ser tractada des de diferents perspectives, de manera 

que es pugui enfocar des de postures diverses. Els intercanvis d’opinió han de 

tenir lloc entre els membres del grup i els estudiants es dirigiran als companys 

més que al professorat. 
Partim d'un material que és l’incentiu per establir un clima de confiança que 

permeti el diàleg. Els membres d'una classe s'ensenyen els uns als altres, i 

això comporta respectar i reconèixer les aportacions de cada un: les diferents 

perspectives sobre un tema, els diferents estils intel·lectuals, la diversitat de 

les experiències, la correcció d'arguments, etc. 

En aquest sentit, el diàleg permet als i les estudiants experimentar com és 
viure en un context de respecte mutu, de diàleg disciplinat, d'investigació 

cooperativa, lliure d'arbitrarietat i manipulació. Un model així permet la 

pràctica directa d'actituds, valors i procediments que estan en el nucli del 

concepte d'ecologia: interrelació de totes les parts per a l'equilibri del tot, 

conservació del que té valor, afrontar reptes que exigeixen pensar un model 

de desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi ambient, equitatiu 

socialment, i solidari amb el conjunt del planeta i amb les generacions futures. 
Fomentar el diàleg requereix practicar amb un gran nombre de destreses de 

pensament, alhora que desenvolupar una sèrie d'actituds, incorporades en el 

moviment del diàleg i la recerca. Per exemple: fer explícites les raons en què 

es basen les nostres opinions, contrastar el que pensem amb l'experiència, 

estar obert a la correcció dels nostres judicis, descobrir les implicacions o 

conseqüències dels propis punts de vista i els dels altres, formular 

 
ASPECTES RELLEVANTS 
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interrogants, formular hipòtesis, aclarir conceptes, tenir en compte tots els 
elements d'una situació a l'hora d'emetre un judici, exemplificar, fer servir 

criteris lògics, etc. 

El diàleg a classe no ha de ser competitiu, ni implicar l'adhesió dels uns als 

altres. Els acords no es quantifiquen. Sinó que a partir d'interrogants que els 
membres del grup es plantegen, s'intenten aclarir qüestions, examinant 

conceptes, buscant exemples, aportant evidències, usant bons raonaments, 

etc. Un gran nombre de destreses s’orquestren quan es posen en pràctica de 

forma contextualitzada. 

Cercar sempre en el diàleg algunes possibilitats per a l'acció. Preguntar sovint: 

Què es pot fer? I no deixar que s'estengui el desànim, buscar les possibilitats 
que estiguin al nostre abast, en la línia que marca la frase de M. Mead: "No cal 

dubtar que un petit grup de persones compromeses pugui canviar el món; en 

realitat, sempre ha passat així". 

 
A través del diàleg 

"La creença més corrent és que la reflexió engendra diàleg, quan, de fet és el 

diàleg el que engendra la reflexió. Sovint quan la gent estableix un diàleg, es 

veu forçada a reflexionar, a concentrar-se, a considerar altres alternatives, a 

escoltar atentament, a posar molta atenció a les definicions i als significats, a 
admetre opcions en els quals no hi havia pensat i, en general, a desenvolupar 

un gran nombre d'activitats mentals en les quals no ens hauríem ficat, si la 

conversa no s'hagués produït ". M. Lipman,  Filosofia  a  l'escola,  Pàg.  47.  

Per dialogar es necessiten certes habilitats. La comunicació interpersonal, com 

seria en el cas d'un diàleg, exigeix l'aprenentatge de competències o habilitats 

que facin possible una comunicació profitosa entre els interlocutors. En termes 
generals, l'acció hàbil o competent "requereix el reconeixement de les 

característiques d'una tasca, del seu objectiu i dels mitjans apropiats per 

aconseguir-ho, un mitjà per a convertir aquesta informació en acció adequada 

i un mitjà de retroalimentació que compari l'objectiu que es persegueix amb 

l'estat aconseguit fins aquell moment ". (Bruner, 1987). Entre aquestes 

habilitats, la capacitat d'empatia i d'autocontrol són elements indispensables 
en una comunicació dialògica. 

 

Per dialogar es necessita: 

- Acceptar que tu no posseeixes la veritat. 

- Entendre que més que convèncer els altres de la teva veritat, hauries de 

convèncer-los que els escoltes, els acceptes i procures respectar-los. 
- Exposar les teves idees de forma clara. 

- Deixar de banda qualsevol forma de violència, to imperatiu o impertinent, 

insults, crits ..., perquè la violència no converteix el que és fals en veritable . 
- Confiar en la part de veritat que creus que tens i en la capacitat dels altres 

per captar-la. 

- Recordar sempre que en el diàleg no ha d'haver ni vencedors ni vençuts. 

Quan dialoguem no només intercanviem idees o opinions, en el diàleg també 

comuniquem experiències, interpretacions, resultats de processos 

d'investigació sobre la veritat, parcel·les de la mateixa vida. Per això el diàleg, 

és dipositari de confiança, i alhora és reciprocitat. No hi pot haver diàleg si la 
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comunicació personal transcorre en un únic sentit, cal exigirintercanvi, 
reconeixement mutu i confiança recíproca. 

 
Per crear una comunitat de recerca 

En la línia de les pedagogies de tarannà cooperatiu proposem "convertir una 
aula en una comunitat de recerca". Això vol dir procurar que aquell conjunt de 

nens i nenes, que formen una amalgama anomenada "classe" de manera 

arbitrària -ja sigui per la lletra dels seus cognoms, per la distància geogràfica 

de l'escola, etc.- es converteixin en un grup, en una comunitat que té com a 

objectiu explícit i comú l'aprenentatge. Per això, hem de procurar que siguin 

conscients d'aquesta circumstància i corresponsables del funcionament de 

l'aula. 

Una comunitat es caracteritza pels llaços afectius i per l'interès comú en nom 

d'una convivència agradable, del benestar emocional. I una investigació es 

caracteritza per tenir un objectiu a assolir des del punt de vista del 
coneixement, per un "in-vestigare" o cercar vestigis, seguir pistes, 

experimentar, procurar resultats i trobar solucions. 

Explicitar els diferents interessos dels estudiants i procurar unir-los serà una 

tasca que el professorat ha de plantejar a l'inici de curs. Però no només 

procurarem que hi hagi una meta més o menys comú i la consciència 

d'aquesta fita, també propiciarem el diàleg de com aconseguir-ho, analitzarem 
els mètodes i anirem avaluant els resultats parcials. 

Una comunitat de recerca no s'aconsegueix amb només voler-ho, és un procés 

a vegades lent que implica moltes disposicions i posa en joc altres tantes 

predisposicions. Ha de conjugar els aspectes afectius amb els intel·lectuals, els 

individuals amb els col·lectius, els estrictament acadèmics amb els del diàleg 

lliure i, fins i tot, de vegades entre les ideologies personals amb certes 

postures ideològiques o culturals 
Com a procés es va construint a poc a poc i, tot i que lentament, han de 

trobar-se alguns resultats per no caure a la via morta. Per exemple, els nens i 

nenes han d'aparèixer com a més crítics, amb els altres i amb ells mateixos. 

Això significa, en concret, fer-se preguntes, buscar justificacions, demanar les 

raons de les opinions, no donar res com absolutament tancat, generar 

exemples i contraexemples, etc. 
Ha d’ajudar a fer-los més sensibles als contextos i fugir de les afirmacions 

absolutes i definitives. Procurar veure on hi ha contradicció i on no n'hi ha, 

sortir del maniqueisme propi de les ètiques dogmàtiques i apropar-se a una 

visió plural de les qüestions ja siguin ètiques, estètiques o epistemològiques. 

Preguntant-se si podria ser d'una altra manera, si creuen que hi ha altres 

persones o cultures que ho veuen d'una altra manera, en quines situacions 
una afirmació que sembla clara no ho seria. Per exemple ¿hem de dir sempre 

la veritat? Estem temptats de dir que si, però podem replantejar la qüestió: 

¿en alguna circumstància seria més apropiat no dir la veritat? Per què, en 

quina situació, amb quina finalitat? No es tracta de "relativitzar", sinó de 

buscar bones raons per als nostres judicis i, per tant, per a les nostres 

accions. Es tracta de fugir dels absoluts "sempre"o "mai" i repensar des del 

"depèn de .." És a dir, trobar la possibilitat de diàleg, tancar les condicions 

d'entendre. Si les coses són només blanques o negres, el diàleg no és 
possible. 
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En el diàleg cooperatiu estimulem les capacitats de: 

- Incitar a pensar i a reflexionar sobre la transcendència del coneixement i 

l'exigència de compliments d'aquests drets per a la seva generació i també per 

a les generacions futures. 

- Ajudar a descobrir als infants les seves pròpies condicions de vida, potser en 

situacions de premarginació o desemparament i mostrar que sota una capa de 

benestar, sovint s'amaguen aspectes de sobreprotecció. 

- Preparar-los perquè siguin protagonistes en la defensa dels seus drets 

personals i en la promoció i difusió dels drets per altres nens i nenes. 

- Fer-los més hàbils també en la cooperació i en la competència social com a 

forma de contribuir a l'enfortiment de la presa de decisions i, per això, al 

creixement i enfortiment de la seva identitat personal i col·lectiva. 

- Ajudar-los a iniciar-se en la participació plena i activa en la vida pública i 

preparar-los per a l'exercici de la ciutadania. Conèixer el text no és suficient, 

és necessari posar-lo en “pràctica”,  o  altrament  dit:  viure’l.  Viure’l, 

significa anar interioritzant progressivament el conjunt de valors universals 

que inspiren aquests drets, des de  l’experiència  personal  i  en  la 

convivència amb els altres. 

 

Des del punt de vista educatiu està clar que la construcció del coneixement 
passa per fases de replantejament i de remodelació dels conceptes i de 

correcció d'alguns errors. Aquest aspecte és també un element clau en la 

comunitat d'investigació, ja que en aquest context l'error és gairebé una 

benedicció, és el que ens permet refer, tornar a l'inici del procés, buscar les 

causes i trobar l'arrel de la incorrecció o de la incomprensió. Hem de veure 

l’error no com el dimoni que s'ha colat sinó com l'oportunitat de desfer 

l'embolic. 

Amb l'avantatge que aquí no és l'autoritat del professorat qui dictamina 

"culpable" sinó el grup o el mateix individu pot reconèixer que "ho havia entès 

malament" que "ha canviat d'idea". I, per tant, pot dir sense ruboritzar-se que 
no comprèn alguna cosa, que no hi està d'acord, que ho veu d'una altra 

manera, de manera que embasti els seus coneixements sense la pressa de 

tenir la costura definitiva. Amb la qual cosa s’adona que el coneixement és 

realment una construcció pròpia no un bloc al qual cal sotmetre’s. L'auto 

correcció ja sigui individual ja sigui del col·lectiu és fonamental per crear 

aquest marc pedagògic des del qual partim. 

 

 

INCIDÈNCIA EN LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 

 
Aquest material vol ajudar a estimular una mirada sense prejudicis, una 

mirada noble i positiva sobre un món que els infants viuen en el present però 

que han d’ ajudar a construir a ser possible lluny dels paràmetres que els hem 

deixat. Els hem de donar eines per combatre l’odi, l’agressió, la maldat, el 

maltractament, la mentida i la trampa, que ells ja veuen i en saben, però no 

tenen les eines per sortir-se’n. Aquestes classes han de ser no pas un enfilall 
d’informacions desastroses, com sol passar quan es parla dels drets no 

17 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


© Departament d'Educació, octubre 2020 - Dels textos "Parlem de Drets": 
GrupIREF 

Aquesta publicació està editada amb una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial- 
SenseObra Derivada 4.0. No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. 
La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca 

PARLEM DE DRETS – DRETS DELS INFANTS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA – PEL PROFESSORAT 

 

 

De vegades, cal incidir en el reconeixement d’aquells drets que no són 

respectats en el nostre entorn més proper, com ara: discriminar un/a 

company/a pel seu pes, color, peculiaritat; parlar habitualment amb 

insults, amb suposats malnoms; ignorar els/les companys/es més 

lents/es, etc. Sovint l’alumnat  no  identifica  aquests  comportaments 

com un abús dels seus drets o dels drets dels altres. 18 

 

respectats, sinó una porta a l’esperança cap a un nou món, que és possible. 
No com a desitjos llunyans, sinó des de la mateixa aula, a partir d’una 

convivència benestant i un diàleg constructiu. 
 

INCIDÈNCIA EN LA MILLORA DE LA COEDUCACIÓ 

 
L’escola ha de ser clau per construir la mirada violeta –com en diu Marina 

Subirats. La cultura que ens ha estat transmesa a través de les generacions és 
una cultura androcèntrica, construïda pels homes i per als homes, que porta 

inserida, en el que en podríem dir el seu ADN, el menyspreu pel món femení i 

per tot el que s'hi refereix. És a dir, es tracta d'una cultura que realitza una 

clara distinció entre els sexes, els atribueix funcions socials totalment diferents 

i configura uns gèneres de caràcter rígid atribuïts a dones i homes. I això ho fa 

de tal manera que no apareix com un fet cultural, sinó com un fet natural, 
derivat de l’essència pròpia de cadascun dels sexes. 

Des dels primers anys hem de construir una nova mirada, tot destruint 

l’antiga, la del blau i el rosa, la del nen fort i la nena bonica i dolça. I hem 
d’incidir en la preadolescència, que a més dels missatges habituals, es troben 

amb unes noves tecnologies que mantenen o augmenten aquesta distinció i 

agreugen la visió estereotipada i conservadora d’homes i dones. 

Alguns temes punyents estan només insinuats, tenint clar que es tracta d’un 

material pels drets i no un curs de coeducació ni d’educació sexual, però 

intentem donar referències de materials, que poden ampliar algunes de les 

qüestions que poden ser d’interès per l’alumnat. 

Suggerim al professorat la lectura del Dossier Graó: Caducar: posar la vida al 
centre de la educació. Gener, 2019. 

 
A TRAVÈS DE L’ART 

 

La proposta utilitza molts recursos provinents del món de l'art, perquè els 
objectius generals d'un projecte que introdueix la reflexió a l'escola 

coincideixen amb alguns dels objectius de l'estètica i, a més, de reforçar-los i 

oferir a l'estudiant la possibilitat de pensar valorativament. La filosofia 

pràctica: ètica, estètica i filosofia política, que acompanya i complementa la 

preocupació lògica, epistemològica i lingüística, té un paper clau en el 

projecte. 

De molts és sabut que el treball a través de l'educació estètica permet: 

 

1. Afavorir una observació atenta per poder dialogar i, així, enriquir encara 

més les experiències estètiques personals. En el currículum P4C (Philosophy 
for Children, Filosofia 3/18, a Catalunya) es plantegen les activitats com una 

aportació al desenvolupament expressiu del llenguatge, especialment al 
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llenguatge dels sentits (sensacions, formes, colors, impressions) i al 
llenguatge conceptual de l'art. És per això que es troben molts exercicis 

d'anàlisi (formal o composicional) que comporten un ús lingüístic precís i 

específic. 

2. Elaborar criteris propis, conscients i argumentats. Una mateixa peça pot 

agradar a algú i pot desagradar a una altra persona, però cal veure quin és 
l'anàlisi per utilitzar arguments més pertinents, criteris més contundents. La 

reflexió sobre l'art és una pràctica d'aprenentatge, perquè suposa l’acceptació 

d'altres visions, la comprensió de nous punts de vista, i alhora permet una 

reflexió sobre les pròpies creences i opinions. 

3. Potenciar la capacitat d'orientar-se. L'educació estètica, amb el que 

comporta de selecció de criteris, afavoreix la creació d'un gust personal, 
justificat i conscient. I, en un cert sentit, també la capacitat de defensar-se. 

Per exemple, si es coneixen els procediments o mitjans que fa servir la 

publicitat per crear certs efectes, potser es puguin aniquilar els efectes 

alienants que produeix. 

4. Racionalitzar les situacions que suposen conflictes de valors. El camp 

educatiu de la imaginació no està renyit amb el camp de la coherència. Si bé 

aquí no demanarem resultats objectius i experimentables, sí que exigirem 
raonabilitat i pertinència en els judicis, com a condicions indispensables per 

aconseguir un pensament crític. 

5. Potenciar el pluralisme i no el relativisme (es poden dir coses contràries 

d'una obra). Certament en estètica es pot dir que "cadascú té una visió 

diferent", però això no ens pot fer oblidar que no tots els punts de vista són 

igualment defensables. Sent l'estètica una disciplina valorativa que està 
basada en la distinció, els criteris i la decisió, la seva aplicació connecta amb la 

capacitat d'emetre judicis raonables, documentats i justificats. 

6. Afavorir el coneixement, ja sigui propi ja sigui del món en què vivim. Com 

ens diu Gadamer: "Comprendre el que ens diu una obra d'art és una espècie 

de retrobament amb un mateix". 

 

Exercitar habilitats de pensament a través de l'art ens permet dotar els infants 

i joves de recursos personals i col·lectius per gaudir d'una obra. Ensenyar-los  

a mirar, però també a escoltar, a dialogar, a interpretar, a inventar, a gaudir 

de les obres i a ser conscients del seu propi gust. No només a saber que una 

cosa els agrada o no, o a tenir preferències (això també ho fan els animals 
molt bé i de manera categòrica), sinó també poder raonar el gust, explicar per 

què una obra, una línia o un color ens resulten atractius. 

Es persegueix una finalitat important: que els estudiants aprenguin a pensar 

en termes de sensacions, colors, formes, composicions, aplicant el raonament 

lògic a la contemplació de l'art per ser bons contempladors; que gaudeixin, 

però que critiquin, que tinguin un criteri i siguin capaços de crear. Amb això, 

partim de l'estudi i de l'anàlisi per aconseguir actituds. 
De fet subscrivim totalment les següents idees de R. Arnheim: "Quin lloc 

ocupa l'educació artística en la tasca de formar una persona plenament 

desenvolupada? La nostra resposta és que hauria de funcionar com una de les 

tres àrees fonamentals de l'aprenentatge. La contemplació i pràctica de l’art 

hauria de dotar la ment dels joves de les habilitats bàsiques per afrontar amb 

èxit totes les branques del currículum. 
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La primera d'aquestes tres àrees centrals és la filosofia que instrueix l'alumnat 
en a) la lògica, és a dir, la capacitat de raonar correctament, b) la 

epistemologia, és a dir la capacitat de comprendre la relació de la ment 

humana amb el món de la realitat i c) l'ètica, és a dir, conèixer la diferència 

entre el correcte i l'incorrecte. La segona àrea és l'aprenentatge visual, on 

l'alumnat aprèn a manejar els fenòmens visuals com a mitjà principal per 

abordar l'organització del pensament. La tercera àrea és l'aprenentatge 

lingüístic, capacitar l'alumnat per comunicar verbalment els fruits del seu 
pensament”. R.  Arnheim.  Consideracions  sobre  l'educació  artística 

L'estètica és també un camí cap a l'ètica: "La sensibilització per la percepció 

estètica ens pot conduir a un coneixement moral més profund i a un sentit de 

la proporció (...). En comptes de moralitzar contínuament sobre la necessitat 

de desenvolupar la sensibilitat, l'empatia i l'interès pel que està passant, sense 

donar als infants cap eina concreta perquè pugui desenvolupar aquestes 
qualitats, sovint dóna bons resultats integrar els infants en el tipus d'activitat 

de dansa anomenada cinètica o en activitats musicals que exigeixen que 

escoltin les notes dels altres i després intentin obtenir un so apropiat ". M. 

Lipman, Filosofia a l'escola 

 
DIMENSIONS DEL PENSAMENT: PENSAMENT CRÍTIC, CREATIU I 
CURÓS 

 
Des del projecte Filosofia 3/18, seguint el mestratge de Lipman, entenem que 
el pensament té diverses dimensions. Parlem, doncs, d’un pensament 

multidimensional. 

El pensament, en tenir vàries dimensions, és un pensament complex. El 

pensament complex, segons Lipman, és ric conceptualment, és coherent i 

exploratori. I, per això, és un pensament de qualitat, un pensament 

“excel·lent”, perquè té recursos i inclou totes aquelles modalitats de 

pensament que comporten reflexió sobre la pròpia metodologia i sobre el 
contingut que tracten, aquelles habilitats que defineixen el pensament 

metacognitiu i autocorrectiu. 

A més, el pensament complex té una dimensió social, perquè pren en 

consideració totes les alternatives i les compara amb la realitat, en comptes de 

buscar l’argument perfecte i definitiu. Els humans formem, en el fons, una 

comunitat deliberativa, el que Karl Popper va anomenar una "societat oberta". 
Aquesta manera d’entendre el pensament és exposada per M. Lipman a la 

segona edició de Thinking in education i l’expressió pensament 

multidimensional substitueix la que havia usat a la primera edició que era 

“pensament d’alt ordre” o “pensament d’ordre superior” (High Order  

Thinking). 

 

Es tracta d’un pensament no dogmàtic, conscient de la seva pròpia fal·libilitat, 

obert a la crítica de l'altre i qüestionador. Té tres grans dimensions: dimensió 

crítica, creativa i curosa. 

 

Dimensió crítica 
La paraula “crític” sovint té connotació negativa, implica un excés de prurit. 

Una persona crítica pot ser vista com una persona a qui poques coses li estan 
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bé. En el seu origen, però, la paraula grega “kritikos” significava habilitat per a 
jutjar, distingir, discernir. Criticar, doncs, és formular judicis. 

Lluny del sentit vulgar de repassar o trinxar que té el terme en sentit popular, 

quan parlem de la funció crítica del saber ens referim a l’anàlisi i avaluació que 

fem de certes actituds i situacions i que impliquen un examen positiu o negatiu 

de la qüestió. 

Quan pensem críticament delimitem, aclarim i aportem raons i arguments per 

defensar les conclusions. El pensament crític ajuda a interpretar idees 

complexes, a mostrar evidències amb suport d'arguments, a distingir allò que 
és raonable del que no ho és. 

El que ara entenem per pensament crític, al llarg de la història del pensament 

s’ha dit de moltes maneres que van des de l’aristotèlica (és una virtut 

intel·lectual i moral, un component de la saviesa pràctica, que contribueix a la 
vida d’excel·lència, i a la felicitat), a la kantiana (com un tipus d’autonomia 

bona per si mateixa) i la utilitarista (se suposa que es produeixen millors 

judicis i millors ciutadans) per citar-ne només unes quantes. 

Per a M. Lipman, que també hi diu la seva, el pensament crític és un 

pensament hàbil i responsable, que facilita el bon judici. Hi ha tot un corrent 

de pensament anomenat així i és un moviment que recull i agrupa de forma 
integradora distintes tradicions de pensament. 
Quasi tots els autors o autores, antics i actuals, que han parlat de pensament 

crític coincideixen en dir que es tracta d’ una virtut en un doble sentit: 

 

• És una virtut intel·lectual, perquè inclou habilitats per formular i avaluar 

arguments, sensibilitat envers el llenguatge, un sentit per la importància del 

context, i una capacitat per reflexionar i aplicar criteris apropiats. 

 

Hi ha diversos aspectes que caracteritzen el pensament crític des del punt de 
vista de les virtuts intel·lectuals. Aquests aspectes inclouen algunes habilitats 

com ara: 

* fer distincions 
* establir connexions 

* fer comparacions 

* adonar-se que el significat de les paraules depèn del context 

* ser conscient dels criteris, raons i pautes que fem servir quan entenem 

conceptes 

* Justificar i clarificar 

* Formular hipòtesis, camins alternatius de resoldre problemes, qüestions, 
possibles solucions 
* Fer preguntes rellevants 

 
• És una virtut de caràcter, perquè inclou l’hàbit de la reflexió crítica sobre les 

proposicions pròpies i dels altres, i la capacitat de valorar les creences i les 

accions. És una virtut de caràcter, en el sentit que és capaç de generar 

determinades actituds estables i duradores. 

Algunes de les actituds que són imprescindibles per l’exercici del pensament 

crític seran: 

*mentalitat oberta 

*consideració sobre els arguments dels altres 
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*imparcialitat 

*suspensió del judici quan sigui necessari 

*prendre decisions quan calgui 

*qüestionar les pròpies idees 

 

Tal i com suggereixen aquestes qualitats desitjables, el pensament crític depèn 

d’una certa disciplina mental. Els pensadors efectius exerceixen un bon control 

sobre la vida mental, dirigeixen els seus pensaments. John Dewey considerava 
que aquesta disciplina mental s’identificava amb la llibertat, deia taxativament 

que la gent que no la posseeix no és lliure sinó esclava. 

I és que tota crítica exigeix un criteri, és a dir, una base o principi des de la 

qual jutjar. Tenir criteri significa tenir nord, estar orientat, significa obrar amb 

coneixement, saber el que ens fem. Si no tinc criteri, penso i actuo a la 

babalà, sense referent, assajant, sense direcció. 

 

Trets distintius 

Segons M. Lipman els trets distintius d’un pensament crític són: 

 

1. La fonamentació en criteris 

Els criteris són regles o principis utilitzats per a fer judicis. Un criteri és una 

norma per decidir què és vertader o fals, què fer o què no fer. Sempre que 

fem judicis, usem criteris. Si diem que un objecte és bonic, ho diem des de la 
perspectiva de l’harmonia o el color que el distingeix d’altres objectes no 

bonics. Si afirmem que algú és un estafador, ho diem des del coneixement que 

tenim entre algú honrat i algú que no ho és. En el primer cas el criteri és la 

composició, la relació de les parts i el tot, la combinació de les tonalitats, 

etc.;en el segon exemple els criteris serien les seves actuacions fraudulentes, 

fora de la llei, els comptes bancaris embolicats i marrullers, etc. 
Sempre que fem una afirmació o donem una opinió, hem de poder basar-nos 

en alguna raó que hi doni suport. La millora del pensament d’un estudiant 

depèn en gran part de la seva capacitat d’identificar i de citar bones raons per 

a les opinions que manté. 

Una de les tasques de la filosofia és justament la d’esdevenir inquisitiva, 
crítica. La reflexió crítica com a forma de raonament necessita unes raons, i 
aquestes mesures són les que anomenem criteris. 

Els criteris a la vida pràctica es converteixen en acció. Quan, en ètica o 
estètica, després de considerar i valorar una situació, prenem una decisió 

aquesta està fonamentada en algun criteri. 

"El pensament crític sense criteri és com Hamlet sense príncep de Dinamarca", 

M. Lipman Filosofia a l’escola 

 

El pensament que genera judicis es basa en criteris, que és com dir que els 

bons judicis han de tenir bones i sòlides raons que els fonamentin. Si no vas a 

treballar perquè estàs malalt, el criteri de l'absència és la malaltia, si no vas a 
la feina perquè et fa mandra, la mandra és el criteri. Però les raons no tenen  

el mateix pes moral, en un cas el criteri és moralment justificable, en l'altre.. 

bé, deixem- ho estar. 
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Alguns criteris s'han de definir. Per exemple, puc decidir si fa molt de fred o 
poc en relació amb la roba que porto o bé pel gel que veig a la finestra, 

actuant en aquest cas la roba o el gel com a criteris. 

La pràctica continuada i sovintejada de fer judicis, de confrontar idees, 

d'habituar-se al rigor intel·lectual del diàleg filosòfic, fa que els nois i noies 
comencin a pensar de forma més precisa i matisada, buscant criteris 

pertinents i desenvolupant una sensibilitat per captar el context i esdevenint 

autocrítics i autocorrectius. 

"Només el diàleg que implica un pensament crític és capaç de generar-lo. 

Sense aquest diàleg no hi ha comunicació i sense comunicació no hi ha 

vertadera educació" Freire, P. Pedagogia del oprimido1
 

 

Qüestions que afavoreixen el pensament guiat per criteris 

 

1. Encoratjar els estudiants a donar raons: 

1.1. Per què afirmes ? 

1.2. Què et fa pensar que..? 

1.3. En què et bases per (pensar, dir, creure...) que…? 
1.4. Pots donar algun argument per justificar el que dius? 
1.5. Quina raó tens per dir que...? 

1.6. Pots donar alguna raó per provar el teu punt de vista? 

 

2. Encoratjar els infants a avaluar les raons que donen: 

2.1. Creus que és una bona raó? 

2.2. Per què creus que el teu punt de vista és correcte? 
2.3. Què et fa creure que la teva raó és bona? 
2.4. Per què és millor la teva raó (argument) que la de l'altre? 

 

3. Encoratjar els infants a definir els termes que usen: 

3.1. Quan dius XXX, què vols dir? 

3.2. El mot XXX té més d'un sentit? 
3.3. Quin sentit del mot XXX prens? 

3.4. Si una cosa és ZZZ quines característiques té? 

3.5. A que es refereix aquest mot, quan s'aplica? 

3.6. Què té de diferent (específic) de les altres coses? 

 

4. Encoratjar a buscar pressupòsits: 
4.1. El que afirmes, pressuposa que...? 

4.2. El que dius sembla que impliqui que...? 

4.3. Aquesta afirmació assumeix que...? 

4.4. Què pressuposa aquesta afirmació? 

4.5. Això vol dir que tu creus que...? 

 
5. Encoratjar els estudiants a buscar implicacions: 

5.1. Del que dius se'n pot desprendre que..? 

5.2. De la teva opinió se'n pot seguir que...? 

 
1 Paulo Freire, Pedagogia del oprimido, pàg 75. Es troba a: Ensayistas (Consulta 20.10.2011) 
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5.3. Si dius que...també vol dir que...? 

5.4. Què suposa dir que...? 

 
6. Encoratjar els infants a usar criteris lògics per justificar el que diuen: 

6.1. Es pot dir “x” i al revés alhora? 

6.2. Si una part té aquesta propietat vol dir que el tot també la té? 

6.3. El que és cert per a uns és cert per a tothom? 

 
7. Oferir criteris i raons per tal d'avançar 

 

2. L’autocorrecció 

El pensament crític és autocorrectiu, això significa que l’error no és considerat 

punible, sinó punt de partida per a la descoberta. L’objectiu és que els 

estudiants s’adonin dels seus errors, que els assumeixin i que la correcció i 
l’autocorrecció siguin la norma. L’autocorrecció vigila i  esmena 

permanentment les condicions de validesa de la pròpia activitat. 

Allò que caracteritza la recerca, segons Charles Peirce, és que permet 

descobrir les pròpies febleses i rectificar les llacunes de la pròpia investigació. 

És, per tant, auto-rectificadora. 

El diàleg col·lectiu i disciplinat, que converteix la classe en una comunitat de 

recerca, és molt eficaç per a provocar l’autocorrecció: preguntant el que no 

s’entén, responent amb raons, exigint evidències, fent hipòtesis, dibuixant 
diferències, fent classificacions, etc. 

La correcció, la rectificació, l’autocrítica s’interioritza i es converteix en 

conscient i, per tant, pot evitar l’error en una altra ocasió. 

Un pensador crític admet la fal·libilitat del coneixement, inclòs del propi. 

"El que permet al pensament crític no ser fanàticament rigorós és la seva 
capacitat d'aplicació en contextos molt diversos, i així com la seva constant 
revisió, és a dir, el fet de mantenir-se sempre autocorrectiu". M. Lipman. 

 

Qüestions que afavoreixen un pensament autocorrectiu 

 

1. Encoratjar els infants a interrogar-se sobre el mètode que usen per a 
investigar: 
1.1. Com saps el que dius? 

1.2. Com has arribat a aquesta conclusió? 

1.3. Hi ha algun fet que puguis aportar per justificar el que dius? 

1.4. Què t'ha dut a concloure així? 

 

2. Encoratjar els estudiants a preguntar-se sobre els mètodes que els altres 
usen per a investigar: 
2.1. Creus que per aquest camí X resoldrà la qüestió? 

2.2. Hi ha alguna altra manera d'enfocar el problema? 

2.3. De quantes maneres es podria tractar aquesta incògnita? 

 
3. Acceptar una correcció provinent d'un estudiant: 
3.1. Creus que el que ha dit X modifica la teva postura? 

3.2. És més amplia la visió d’X que la teva? 
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3.3. El que han dit els companys t'ha fet canviar de parer? 

 

4. Encoratjar els estudiants a acceptar les correccions: 

4.1. Tens la impressió que has après de les opinions dels teus companys? 

4.2. Creus que era pertinent el que ha dit X? 

4.3. En quin sentit el que ha dit X ens ha ajudat a millorar en la nostra 
recerca? 

 
3. Sensible al context 

Ser sensible al context vol dir reconèixer les circumstàncies o condicions, 

regulars o irregulars, típiques o atípiques. Vol dir tenir una percepció acurada 

dels matisos que diferencien les distintes situacions, vol dir adequar les regles 

a les situacions particulars i respectar el caràcter únic de cada context. El 

pensament crític ha de ser sensible a les regularitats però també a les 

especificitats. Cal que reconegui: 

. circumstàncies i condicions excepcionals. 

. límits i contingències. 

. configuracions de conjunt. 

. impossibilitat, de vegades, de passar d’un context a l’altre. 

 

Sovint el diàleg a classe parteix de situacions concretes, particulars, per tal de 
poder veure de prop els matisos qualitatius de les situacions individuals i és, a 

partir de l'anàlisi acurat de la realitat, quan es busquen regles o criteris. 

"El que permet al pensament crític no ser fanàticament rigorós és la seva, 

capacitat d'aplicació en contextos molt diversos, i així com la seva constant 

revisió, és a dir, el fet de mantenir-se sempre autocorrectiu" M. Lipman 

 

Qüestions que afavoreixen un pensament sensible al context 

 

1. Encoratjar a tenir en compte els distints punts de vista: 

1.1. El que dius tu i el que deia X té alguna cosa a veure? 

1.2. Quina relació hi ha entre el que tu dius i el que diu X? 
1.3. Creus que el teu punt de vista és (oposat) molt diferent del d’X? 
1.4. Quants punts de vista tenim sobre aquesta qüestió? 

1.5. En una situació diferent, mantindries aquest punt de vista? 

 

2. Encoratjar a establir relacions entre situacions diferents: 

2.1. Què té de semblant el que tu dius i el que diu ell/a? 

2.2. Quina diferencia hi ha entre el que ara proposes i el que s'havia dit 
abans? 
2.3. Hi ha alguna semblança entre aquestes dues situacions? 

2.4. Hi ha alguna cosa en comú malgrat les diferències? 

 

3. Encoratjar els infants a buscar alternatives: 

3.1. Hi hauria una altra manera de mirar-s'ho? 
3.2. Com podríem veure-ho de manera diferent? 

3.3. Podríem trobar una altra explicació? 

3.4. Que passaria si...? 
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4. Ajudar els infants a adonar-se que sovint el sentit dels mots depèn del 
context: 

4.1. Aquest mot té altres significats? 

4.2. En situacions diferents, canvia el sentit d'aquest mot? 

4.3. En quins casos s'usa aquest mot? 

 

5. Encoratjar els estudiants a buscar exemples: 

5.1. Pots trobar un exemple del que dius? 

5.2. Algú té alguna experiència personal sobre el que es diu? 

5.3. Hi ha alguna anècdota que il·lustri, confirmi el que dius? 

5.4. Saps algun cas verídic? 

 
6. Encoratjar els infants a trobar contraexemples: 

6.1. Hi ha algun exemple que permeti pensar que... no és veritat (just, 

bonic..)? 

6.2. En algun cas això que diem no és cert? 

6.3. Coneixes alguna situació on es plantegés al revés del que dius? 

6.4. Trobaríem algun cas on aquest exemple no funcionés o fos inadequat? 

 

7. Ajudar-nos dels exemples i dels contraexemples dels estudiants per 

encoratjar-los a trobar nous criteris: 

7.1. Quin nou criteri hauríem d'establir per englobar l'exemple i el 

contraexemple? 

7.2. Hi ha alguna manera de posar d' acord aquests dos aspectes que semblen 

contraris (antagònics)? 

7.3. Que hauríem de pensar per tal d'acordar les dues situacions? 

 

El pensament crític afavoreix les actituds de rigor intel·lectual, de seriositat, 

d’anàlisi, d’atenció. El pensador crític és més creador de problemes que 

solucionador. Es qüestiona més que no pas respon. 

 

Dimensió creativa 
Els filòsofs i els infants es fan preguntes no només sobre el món tal com és, 
també es fan preguntes sobre el món tal com podria ser. El que és desconegut 

també esdevé objecte d’investigació. La pràctica regular de fer preguntes com 

“Què passaria si...?” i “T’imagines que...?” estimula la imaginació i millora les 

habilitats de pensament creatiu. 

Hi ha un aprenentatge reproductor que és necessari per les situacions 

recurrents, és un tipus d'aprenentatge destinat a garantir el sistema i a 

reproduir un tipus de vida establerta. Respon a les necessitats de 

supervivència individuals i socials del passat. Avui aquest aprenentatge 

continua essent necessari però és insuficient. Pel futur es necessita un 
aprenentatge innovador. Un dels objectius de l'educació és preparar els infants 

per un món canviant, que encara no sabem com serà i per tant, es necessita 

un pensament creatiu. 

Amb el desenvolupament, cada cop més accelerat, de la tecnologia les noves 

conquestes científiques se succeeixen més ràpidament que abans. No podem 

ensenyar als infants els resultats de la investigació científica com a 

descobertes definitives. És més útil que els infants adquireixin capacitat de 
reflexió crítica sobre els conceptes implicats, perquè siguin capaços de jutjar 
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A una aula de quart de primària parlant d’un personatge que és cec s’han 

encetat molts temes i, en un moment determinat, el grup tracta els problemes 

que pot tenir la gent amb dificultats de visió per definir un color. I es produeix 

aquest breu diàleg: 

- Com explicaries el blau? Demanava en Pau, un alumne de tercer de primària. 

- Com un vent molt fred. Responia en Guillem, company d'en Pau. 

 

aquestes teories mitjançant l’examen de les pressuposicions que hi ha al 

darrere. 

Entenem per productes creatius des de l’art fins a les teories científiques. 

• El pensament creatiu és un pensament enginyós i flexible. Enginyós en 

el sentit que busca els recursos que necessita i flexible perquè és capaç de 
desplegar aquests recursos lliurement per tal d'engrandir la seva efectivitat. 

• La creativitat ens permet pensar amb independència del que 

generalment impera al nostre voltant. Ens permet qüestionar, rebutjar el que 

existeix i ens deixa en llibertat per a trobar nous camins que encara no estan 

traçats. 

• Part del procés creatiu està lligat a la intuïció. La intuïció és una habilitat 
que forneix de conclusions amb una mínima evidència. 

 

Parlem d'una persona creativa quan té idees o fa productes creatius, entenent 

aquests com a originals i apropiats. La persona creativa s’ allibera de les 

limitacions de l’entorn, és imaginativa, lliure, aconsegueix també sobreposar- 

se als judicis aliens i als propis. 

Part del valor del pensament creatiu és la seva obertura, el que representa de 

provocació, l’ús que fa de la seva llibertat. Amb el seu exercici es guanya en la 

capacitat de decisió, perquè permet de trencar hàbits i percepcions 

tradicionals i, per tant, idear i provocar noves possibilitats. 
Un pensador creatiu es reconeix per la capacitat imaginativa, l’originalitat i la 

fecunditat. 
 

 

És especialment evident que tant el pensament creatiu com el pensament 

crític es recolzen i reforcen mútuament, com, per exemple, quan un pensador 

crític inventa noves premisses o criteris o quan un pensador creatiu dona una 

nova visió a una convenció o tradició artística. 

El pensament creatiu és menys analític i més sintètic, sovint es tracta de 
reordenar el que ja sabem i establir noves connexions per crear nous 

significats. 
Alguns teòrics han contrastat els dos tipus de pensament i n’oferim una 

síntesi: 

 
Creatiu Crític 

Explorador Analític 

Inductiu Deductiu 

Formula hipòtesis Comprova hipòtesis 

Pensament informal Pensament formal 

Pensament arriscat Pensament tancat (Barlett) 

Esquerrans Dretans (Bruner) 
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Pensament divergent Pensament convergent (Guilford) 
Pensament lateral Pensament vertical (de Bono) 

 

La pràctica del pensament creatiu exigeix una relació entre sentiments i 

pensament, una harmonia entre les actituds creatives amb habilitats 
cognitives. Les actituds creatives o els trets afectius encoratgen els infants a 

ser curiosos, a arriscar-se, a usar idees complexes i a exercitar la imaginació. 

La creativitat ajuda a generar, processar i jugar amb idees. 

El pensament creatiu és imaginatiu, inventiu i conté i genera noves idees. 

Cada activitat creativa s’acosta a la solució del problema que tenim plantejat. 

No es tracta només de trobar solucions als problemes sinó de trobar les millors 
solucions. 

Un dels trets del pensament creatiu és la preferència per la complexitat. Des 

de la simplicitat és molt difícil fer connexions perquè entre una idea simple i 
una altra la relació és obvia. És en la complexitat quan hi pot haver joc, quan 

es poden donar noves formes de relació, insòlites i sorprenents. 

 

Característiques del pensament creatiu 

Els investigadors han suggerit quatre aspectes fonamentals amb els quals 
Lipman coincideix: 

 

1. Fluidesa 

Capacitat de produir idees distintes sobre un mateix assumpte. Implica 

agilitat, capacitat de fer connexions, d’associar amb facilitat. En la fluïdesa és 
tant important la quantitat com la qualitat. 

La ment es desenvolupa a mesura que s’exercita i com més s’estimula més 
lleuger i àgil és el procés d’informació-processament. 
Un pensament imaginatiu és el que planteja mons possibles, que explora els 

reialmes més enllà del que hi ha. Treballa amb hipòtesis, amb alternatives i 

amb la fantasia. 

Qüestions que afavoreixen un pensament fluid: 

. Quantes coses puc pensar que siguin grogues/ rodones/ petites/ 

transparents i. .. ? 

. Quantes paraules puc pensar que tinguin un so o ritme similar? 

. Quants mots poden començar amb la lletra. ...? 

. Fer frases amb la combinació de les lletres d’un mot: el propi nom, un nom 

de ciutat, etc.? 

. Quines altres coses puc .. ? 

. De quina altra manera…? 

. Puc pensar altres situacions? 

. Quants exemples més puc trobar de…? 

. De la mateixa família, podem trobar nous…? 

2. Flexibilitat 

Capacitat d’interpretar de formes distintes el mateix estímul i, per això, és 

capaç d’alterar el pensament convencional i pot concebre respostes de distinta 

categoria. Habilitat i disposició que obre els bloquejos mentals i fa que els 

individus s’adaptin a situacions noves o superin conflictes o obstacles 
imprevistos. 
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Qüestions que afavoreixen un pensament flexible: 

. Com dir-ho o fer-ho d’una altra manera? 

. Com seria vist des d'un altre angle? 

. Què passaria si ho plantejàvem diferent? 

. Podria ser d’una altra manera? 

. Podies canviar…? 

. Si substituïssis...? 

. Modificant tal aspecte, com quedaria...? 

. Reordenant...? 

. Què hi afegiries? 

. Què hi trauries? 

. Quins elements ampliaries? 

 

3.Originalitat 

Ser original és ser capaç de veure les coses de forma diferent i única. Un 

pensament original és nou i molt útil per a situacions insòlites i inusuals. És un 

pensament, però, que necessita també una dosi de raonabilitat per no caure 

en l’excentricitat o la irracionalitat. 

“Un pensament original és aquell pel qual no hi ha precedents clars. Però 

l’originalitat per ella mateixa no és suficient per considerar, posem per cas, un 

passatge com a exemple de pensament creatiu. Podria ser molt original però 

també molt excèntric i irracional. Per això necessitem apel·lar a d’altres 
criteris”. Lipman 

És un pensament independent, lliure, no subjecte a coaccions banals, que 

estimula les respostes infreqüents, poc comuns, és fèrtil. L’originalitat o 

novetat és mostra en una resposta inusual o estranya. Serveix per estimular 

molts aspectes de la pròpia vida. 

 

Qüestions que afavoreixen un pensament original: 

. Com ho faries d'una manera nova? 

. Com plantejar la mateixa cosa d’una manera insòlita? 

. Busca un punt de vista com si fossis algú de fora (un marcià) 

. Com transformar .... ? 

 

Aquests serien els trets bàsics però Lipman n’hi afegeix encara uns quants 

més i el considera un pensament fecund i estimulador, independent, 

experimentador, sorprenent i sovint desafiant i provocador. 

Val a dir, i això està estudiat, que els sistemes educatius occidentals en 

conjunt no afavoreixen el pensament creatiu, tendeixen més a afavorir un 

tipus de pensament convergent que no pas divergent. Sabem de molts casos 

de persones amb una escolarització deficient o de clar fracàs escolar que han 

estat grans personalitats en camps diversos i és que l’escolaritat, ara per ara, 

no propicia aquest escapament cap endavant. L’alumnat creatiu sol ser un 
destorb, una nosa, sempre “busquen tres peus al gat”. 

Un dels components importants del pensament creatiu és que afavoreix les 
actituds d’independència, d’autonomia, perquè la creativitat està renyida amb 
certes actituds que es demanen a l’alumnat com ara cert conformisme i 

obediència. 
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Dimensió curosa 
Fins l’any 1994 dins el moviment Philosophy for Children es parlava del 

tàndem crític i creatiu i no va ser fins a la VI Conferència Internacional sobre 

El Pensament, que es va celebrar a Boston, que Lipman va incorporar aquesta 

nova dimensió. 

Aquesta dimensió neix, en el marc de les posicions filosòfiques, quan es 

desplaça l’ètica de la justícia donant prioritat a l’ètica de la cura, que Carol 
Gilligan2 havia proclamat uns anys abans. Les dones, per història, -diu C. 

Gilligan-, en el seu raonament tenen més en compte les responsabilitats en 

conflicte que els drets en conflicte, i, per això, el seu pensament és més 

contextual i narratiu que formal i abstracte. L'ètica de la justícia posa l'accent 

en la imparcialitat i la universalitat en l’aplicació de normes i judicis, mentre 

que l’ètica de la cura posa l'accent en el respecte a la intimitat, en la diversitat 
i en la satisfacció de les necessitats de l'altra persona, en les relacions de cura 

o sol·licitud. 

No es tracta de renunciar a la teoria de la justícia, en el sentit que tothom ha de 

ser tractat igual, el que es reclama és anar més enllà, passar de “ningú ha de fer 

mal a ningú” a “ens hem de cuidar els uns als altres”. Podríem dir que el 

pensament curós implica un avenç en el lema: “tothom ha de ser tractat igual” i 

suggereix una empenta més: “tothom ha de ser ben tractat”. 
Així el defineix M.Sharp en una entrevista que li fa Diego Pineda: 

El pensament curós es una fusió entre el pensament cognitiu i l’emocional, que 

s’ expressa a sí mateix a través d’activitats com l’apreciació, l’estima, el 

respecte, la cura, l’empatia, la compassió i la valoració. És aquella classe de 

pensament que cultiva en els infants i joves una consciència relacional, 

l’habilitat per fixar-se en las relacions entre les persones i les coses, i entre les 
persones les unes amb les altres. Es fonamental en la interdependència entre 

persones i en la necessitat que cadascú té dels altres per poder créixer en 

comprensió i autonomia. Capacita els infants i joves per entrar en el món dels 

altres i per entendre’l i empatitzar; i en aquest sentit, permet que ens 

coneguem millor nosaltres mateixos.3
 

Tenir cura és una dimensió que afegeix al pensament elements càlids i 
substantius com l'afecte i la sol·licitud. Amb d’aquesta proposta Lipman trenca 
la línia divisòria entre processos cognitius i processos afectius. 

L’afectivitat no és un estat psicològic que precedeix o acompanya les nostres 

operacions de pensament, forma part també del pensament. Les emocions, 

com ja hem vist a l’apartat sobre Educació sentimental, no són reaccions 
fisiològiques, les emocions són també judicis tal com ens explica M. Nussbaum 

 

2 Carol Gilligan (1936 -) feminista, filòsofa i psicòloga nord-americana. Coneguda pel 

seu llibre In a different voice: Psychological theory and women's development 

(Harvard University press, Cambridge, Ma, 1982), en el qual difereix de la 

interpretació que va donar Lawrence Kohlberg dels resultats en psicologia 

experimental sobre el suposat desenvolupament moral diferenciat entre nenes i nens. 

El 1997 va esdevenir la primera professora d’estudis de gènere de la UMSNH 

Universitat de Harvard. Ha impulsat l'anomenada ètica de la cura (ethics of care) en 

contrast amb l'ètica de la justícia. 
3 Diego Pineda. Entrevista con Matthew Lipman y Ann Margaret Sharp Publicado: 
Miercoles, 18 de Julio de 2007 en Grupobuho (Consulta 20.10.2011) 
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al ja citat llibre Paisajes del Pensamiento:” Si deixem fora les emocions, 
descuidarem no un simple apèndix psicològic del pensament ètic, sinó una  

part del propi pensament ètic”. 

I és que les emocions subratllen, fan que determinades coses sobresurtin, 

dirigeixen l'atenció: ens proporcionen orientacions, pautes de sensibilitat, i, 
per això, podem dir que en el seu funcionament s'assemblen molt a les 

creences. Però atenció, són judicis que tenen una modalitat diferent dels 

judicis lògics: indignar-se, apreciar, relacionar, apropiar-se, preservar, etc.  

ens fan pensar i sentir alhora. Estar enfadat implica un sentiment i un judici: 

m’han ofès, m’han enganyat, etc. i estar content també: és un gran equip, 

m’ha tornat a mirar, etc. 

El pensament acurat o valoratiu ajuda a quallar i reforça els processos crítics i 

creatius. Tenir cura, no és només tractar l’altra gent amb amabilitat, també és 

estimular i potenciar el pensament de l'altre. 
Aquesta dimensió enllaça amb pedagogies ben antigues des de la paideia 

grega al segle XIX amb pedagogs com Don Bosco que van posar sobre la  

taula termes de caire afectiu com l’amarevolezza que es pot traduir per una 

mena de philia, d’afectuositat. Més recentment podem citar el corrent 

pedagogia de la tendresa, que proposa també l’afecte com a forma de 

coneixement. 
El pensament curós s’alimenta de l’empatia i la sensibilitat i creix en la 

possibilitat del diàleg obert i de la interacció amb els iguals. Comporta 

l’exercici de competències socials, emocionals i ètiques. 

“D'això se segueix que les emocions no haurien de ser menyspreades quan es 

tracta de fer una bona recerca. Hi ha, per descomptat, una diferència 

significativa “ si a la selecció d’un alumne o alumna per una posició de 

lideratge jo hi responc amb molèstia, tristesa o benevolència. Encara que, amb 
el temps, la intensitat d'alguna d'aquestes emocions pugui disminuir, tant les 

accions que emprengui de forma immediata com aquelles que siguin fruit 

d'una més detinguda consideració giraran entorn a la manera com vaig jutjar, 

en relació amb mi mateixa, aquesta selecció. Si el que vaig jutjar o vaig veure 

en aquell moment se'm presenta com una evidència del meu propi descuit o 

menyspreu, he de sentir-me molesta. Si, d'altra banda, ho veig com el resultat 
de la meva pròpia vulnerabilitat, podria estar trista, però no molesta. Per 

descomptat, ambdues emocions poden coexistir. Les conseqüències que se 

segueixen d'aquestes profundes decisions emocionals depenen sobretot de la 

manera com jutgi la situació en relació amb mi mateixa: quins aspectes he de 

seleccionar, en quines facetes de l'assumpte m’he de concentrar, en altres 

paraules, de com em senti en prendre aquestes decisions. Parlar de la manera 

"com sento", o "com veig" una determinada situació implica que, en part, sóc 
jo mateixa la que he determinat el que, en aquesta situació, és rellevant per 

als meus propis interessos. D'entre tota la informació que constantment ens 

aclapara, som nosaltres els que decidim, a cada instant, què és allò al que 

atendrem. Ann Margaret Sharp. La educación de las emociones en la 

comunidad de indagación. 

El pensament curós no és tan fàcil de promoure ni de detectar com els altres 
pensaments però, com diu Lipman, així com en estudiar idiomes comencem a 

identificar mots i reconèixer expressions fins a poder tenir un domini complet, 

també la capacitat valorativa es deixarà veure només puntualment però que, 

si es va ampliant, acabarà essent el vertader llenguatge de l’agent moral. Una 
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bona manera de detectar-lo és posant atenció als antònims que descriurien 
aquesta disposició. El contrari d’un pensament curós és el pensament 

descuidat, insensible, dur, no apreciatiu. 

 

Trets del pensament curós 

El pensament acurat és un pensament apreciatiu, actiu, afectiu i empàtic. 

 

1. Pensament apreciatiu o valoratiu 

Un pensament apreciatiu és avaluador, estimador, el destil·la el pensador que 

sospesa i pondera les paraules, les situacions, els actes. Apreciar significa 

estar alerta, ser respectuós i també encoratjar i recolzar. 

Quan parlem d’apreciar hauríem de distingir entre valoració i avaluació. El 

pensament avaluador parteix d’uns criteris objectius per tal de donar un 

veredicte, el pensament valoratiu interioritza certs valors en el pensar i això 
implica necessàriament reflexió en cada situació. Podem dir que l’avaluació es 

dóna a partir d’estàndards prefixats mentre que la valoració exigeix 

pensament. La valoració conté avaluació però l’avaluació pot no ser valorativa. 

El pensament apreciatiu és respectuós amb la racionalitat, capaç d'apreciar la 

bellesa i d'admirar la virtut, protector del que val la pena ser conservat i 

compassiu, ja que pateix amb qui pateix. 

 

2. Pensament actiu 

S’entén per pensament actiu aquell que suposa l’acció, moviment, expressió. 

No volem educar un pensament que no porti a l’acció. El pensament curós no 

es queda en la contemplació i en la passivitat, sinó que lluita per les seves 

creences i pel que aprecia. 
Com diu M. Nussbaum, són les emocions les que ens fan reconèixer la 

dimensió personal del problema i les que posteriorment ens condueixen a 

obrar.4 La dimensió afectiva apel·la a una conducta i una acció conscient, 

compromesa. 

La importància que tenen aquestes consideracions per a l'educació moral és 
clara, ja que sovint les nostres accions se segueixen directament de les 
nostres emocions. 

 

3.Pensament afectiu 

Si ocupar-se d'alguna cosa correspon al pensament actiu, el preocupar-se per 
alguna cosa s’ha d’incloure dins del pensament afectiu. Un tipus d'aquesta 

modalitat de pensament consisteix a cuidar, curar, conservar el que val la 

pena, com l’esportista té cura del seu cos o com malalt es pren els 

medicaments. És un pensament afectiu, des del moment que partim de la 

base que les emocions són judicis. Educar en el pensament curós inclou 

necessàriament educar en les emocions. 

 

“No s’ha de subestimar la importància d’aquesta qüestió per a l’educació 
moral. Freqüentment, les nostres accions segueixen directament les 
nostres emocions. Si algú odia, es comporta de manera destructiva; si 

 

4 MARTA NUSSBAUM, "Emotions es Judgments of Value", a Yale Journal of Criticism, 5, n º 2, 

1992, 
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estima, es comporta de manera amigable, etc. En conseqüència, si 
podem temperar les emocions antisocials, probablement podrem 

temperar les conductes antisocials”. Lipman, Thinking in education, 2a 

edició. 

 
4. Pensament empàtic 

És un pensament de simpatia, comprensió i tendresa. Entenem l’empatia com 

la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, i sentir les emocions de l'altre com 

si ens passessin a nosaltres, com un exercici d’imaginació moral que ens 

permet sortir de nosaltres mateixos. 

Podem dir que és la capacitat o l'habilitat per reconèixer, comprendre i 

apreciar els sentiments dels altres. Es tracta d’un pensament considerat que té 

en compte a l’altra persona, que busca complicitats enlloc d’enfrontaments. Un 
pensament que tendeix a la cooperació i fuig de la competició. 

L'empatia és important perquè condiciona les conductes socials, com ara les 

relació de parella, familiars, d’amistat, agressió, conductes altruistes, actitud 

cap als desconeguts. 

 
Qüestions que afavoreixen un pensament curós: 
. Quina actitud resulta més positiva? 

. Hi ha millors opinions que altres? 

. Tu, com ho veus? 

. Com m’he sentit? 

. Quins altres sentiments es poden tenir en les mateixes circumstàncies? 

. Què ens pesen més les opinions o les persones que les diuen? 

. Què hauria fet jo al seu lloc ? 

. Si fos ell o ella com m’ho prendria? 

. Com ho sent des del seu punt de vista ? 

 

Per saber-ne més: 

Lipman M. El lugar del pensamiento en la educación. Ed. Octaedro, 2017. 

de Puig, I. Fer Filosofia a l’escola. Ed. Eumo, Vic, 2012. 
Rosàs M i Torralba F. Som crítics? Fonaments per a una educació 

compromesa. Fundació Bofill, Barcelona, 2019. 

 

LES HABILITATS DE PENSAMENT 

 
Les habilitats de pensament són un conjunt d'operacions mentals o destreses, 
que permeten a l'alumnat integrar la informació, adquirida per via sensorial, 

en estructures de coneixement que tinguin sentit per a ell. 

L’ expressió “habilitats de pensament” comprèn actes mentals des dels més 

específics fins als més generals, des del raonament lògic fins a la percepció de 

semblances i diferències; de la capacitat de descomposar el tot en parts fins a 

la d’ajuntar paraules o pensaments i reorganitzar les parts del tot; des de la 
capacitat d’explicar com es pot haver produït una situació fins a la de 

pronosticar com pot esdevenir un procés; des del distingir uniformitats i 

semblances fins a veure igualtats i aspectes comuns; des de justificar 

conductes fins a desenvolupar conceptes i generar idees; des de solucionar 
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problemes fins a resoldre una emergència, des de l’habilitat d’avaluar a la de 
valorar. 

Com es veu n’hi ha moltes d’habilitats, de distintes dificultats i complexitats. A 

l’hora d’aplicar-les en forma de jocs, contes o pintura, cançons i 

curtmetratges, cal tenir en compte que les habilitats de pensament no es 

poden aïllar, formen un continu des de les més simples a les més complexes, 

tot depenent del nombre d’operacions que contenen. Així, actes mentals 

elementals com endevinar o conjecturar són necessaris per a la construcció 

d’hipòtesis; així mateix la construcció d’hipòtesis permet un raonament 
condicional; i aquest raonament, al seu torn, juga un paper important en la 

solució de problemes i en altres aspectes de la recerca. 

Aquests processos de pensament es milloren a través de la pràctica i el 

desenvolupament de les habilitats cognitives. Quines són les habilitats que 

tractarem en aquest programa? 

 

D’entrada agruparem les distintes habilitats en quatre grans blocs: 

 
• Habilitats de recerca, especialment les habilitats d’observació 

• Habilitats de conceptualització 

• Habilitats de raonament 

• Habilitats de comunicació 

 

Com que no podem inventariar totes les destreses, n’hem triat unes quantes 

que estan a la base d’altres més complexes. 

Malgrat aquesta classificació, que ens ordena les activitats, totes les propostes 
que venen a continuació tenen a veure amb el llenguatge oral atenent al 
desenvolupament de l’estreta relació entre llenguatge i pensament. 

 

HABILITATS DE RECERCA 

Les habilitats de recerca tenen un gran pes en les grans estratègies escolars 
com escoltar, parlar, llegir i escriure. Les habilitats de recerca són les que 

s'usen en la ciència i en l’art, dues disciplines que es renoven constantment, 

com és ben sabut. 

Les habilitats de recerca estan presents en totes les etapes educatives en 

diferent grau. Fer recerca esperona la curiositat pròpia dels infants per aprendre 

a observar, a fer preguntes, a formular hipòtesis, a comprovar... Totes elles 

destreses fonamentals per a desenvolupar l’esperit investigador. 

 

Habilitats d’observació 

Dins de les habilitats de recerca destaquen per la seva importància en les 

habilitats d’observació i per això hi dediquem un apartat especial. 

Observar vol dir recollir informació mitjançant els sentits. L’observació no és 

una habilitat aïllada, conjuga altres habilitats, capacitats i actituds com 

comparar, classificar, concentrar-se, percebre detalls i requereix una bona dosi 
de paciència. Segons David Bohm, l'observador és aquell que selecciona,  

recull i agrupa la informació rellevant, dotant-la de significat. Necessitem 

aprendre a mirar, olorar o tocar el que hi ha al nostre entorn per a poder 

comprendre el nostre propi lloc en el món. Observar és un acte comú i 

espontani entre els humans. Observem espontàniament com a necessitat per 

orientar-nos, però l’observació es pot millorar amb exercicis i activitats que la 
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desenvolupin i compartint les descobertes perquè ens adonarem del que 
nosaltres no hem vist i del que no han vist els altres, i conjuntament 

aprendrem a veure-hi millor que abans. 

Des del punt de vista dels valors, observar ajuda a la formació de bons judicis, 

i pot ser un fre pels prejudicis i comportaments morals, perquè en observar 
reaccionem significativament davant del món. 

 

Observació visual 

El qui mira, a diferència del que només veu, no és passiu, perquè quan es vol 

fixar en alguna cosa ha de fer un munt d’accions: ha de dirigir i orientar la 

seva cara, qui sap si torçar el coll, centrar els ulls, focalitzar, ordenar 
l'estructura de manera que es distingeixi la figura i el fons, etc. Els infants més 

enllà de veure-hi, han d’aprendre a mirar, a distingir, a interpretar, a 

discriminar, però també poden mirar des d’una altra perspectiva que és l’ 

admiració. Admirar és anar fins i tot més enllà de les imatges quotidianes i 

exigeix una ampliació del marc habitual: provoca fascinació, meravella. Són 

exercicis d’observació visual el apartats Què ens diu aquest quadre?, davant 
de cada Principi o article i les activitats anomenades Arts visuals i 

Curmetratges 

 

Observació auditiva 

Així com veure no és el mateix que mirar tampoc escoltar no és el mateix que 

sentir. Sentir ho fem tot el dia, perquè les orelles no es poden tancar com la 
boca o els ulls, però escoltar significa anar més enllà de captar sons. 

La paraula escoltar significa sentir amb atenció. És a dir, aplicar el sentit de 

l'audició voluntàriament. Després de les visuals la majoria de les informacions 

que tenim provenen de missatges orals i nosaltres les captem gràcies a 

l'esforç d'atenció que despleguem. Són exercicis d’observació auditiva el 
apartats Què ens diu aquest quadre?, davant de cada Principi o article i les 

activitats anomenades Música  ( en el cas de primària Cançó i música clàssica) 

i Curtmetratges 

 
Esbrinar 

Esbrinar és buscar metòdicament i precisament, trobar detalls, afinar, matisar. 

Com habilitat de recerca, esbrinar és seguir pistes, buscar proves i fer-les 

encaixar; com ho farien els detectius en les novel·les de misteri. Adonem-nos 

que esbrinar no és com endevinar, i serà la nostra tasca mostrar als infants 

què els demanem. És el professorat qui, en tot moment, ha de saber quina 

habilitat vol treballar. 
 

Fer hipòtesis 

Una hipòtesis és un enunciat que es proposa com a possible solució a un 

problema Fer hipòtesis és un acte mental no gaire difícil d'identificar per als 

petits. Per a ells és molt familiar suposar o conjecturar a partir d'històries, 

dibuixos, etc. Però no saben el nom del que estan fent. 

Davant d'una situació desconcertant, o un obstacle, es busquen explicacions, 
encara que siguin provisionals. És com un tempteig, després hem de 

comprovar: perdem una pilota, i uns diuen que ha anat al terrat del veí; 

l’altra, que és sota un cotxe; un tercer, que se l’ha endut un ovni, etc. És bo 
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que els nens i nenes s'acostumin a considerar la varietat de possibles 
solucions que pot tenir un problema. Si es tracta d’un conte, les preguntes 

poden ser: com podria seguir? qui podria ajudar al protagonista?, com podria 

acabar? 

 
Buscar alternatives 

Buscar alternatives és explorar diferents maneres de veure o fer una cosa; 

rastrejar diferents camins per arribar a un mateix destí. Per exemple, és el 

que fem si preguntem als infants: Què podem fer per no mullar-nos quan 

plou? i els deixem que explorin distintes possibilitats. És una forma creativa i 

molt útil de plantejar qüestions. Si no fos per aquesta possibilitat de crear 

idees noves, els humans encara estaríem a la prehistòria. 

 

Imaginar, inventar 

Imaginar és percebre mentalment una cosa que no s'ha experimentat. És una 

forma de creativitat. Lliures del món dels fets, inventem, busquen imatges 

mentals noves. Dit d'altra manera, tot acte d'imaginació es recolza en 

l'experiència prèvia, però la reagrupa i reconstrueix de tal manera que sembla 
fresca, nova i diferent. Preguntes: com podríem fer el joc d’una altra manera? 

per què no inventem un altre final al conte? hi afegim un personatge al 

quadre?, etc. 

 

HABILITATS DE CONCEPTUALITZACIÓ 

Les habilitats de conceptualització són les que  organitzen la informació. 

Nosaltres rebem la informació en forma de paraules, de conceptes i frases. 

Aquestes unitats són significatives, habitualment tenen sentit per a nosaltres. 

Processar aquestes unitats, és a dir, comprendre, assimilar i registrar, és també 

una manera de trobar nous significats. Les habilitats de conceptualització són 
bàsiques per agilitzar les relacions pensament-llenguatge. 

Conceptualitzar és un acte mental que permet formar conceptes, relacionar- 

los entre ells, i organitzar xarxes i sistemes conceptuals. En general, les 

activitats d’exploració dels blocs i dels articles solen servir per conceptualitzar. 

 

Usar vocabulari precís 

En aquesta etapa en què els nens i les nenes estan tan predisposats a 

aprendre paraules i expressions noves és molt beneficiós introduir el gust per 

la claredat i la precisió. No només ens fixarem en l’ús adequat de les paraules, 

sinó també en la fonètica. En aquest aspecte el paper de l’educadora és 

fonamental ja que els infants imitaran la seva dicció. Aquesta habilitat és tan 
important que ha d'estar present en totes les activitats. Si bé tota l'educació té 

com a missió la formació de conceptes i l'aprenentatge de la llengua, 

l'especificitat d’usar a l’estona de treballar els Drets i valors, és un punt 

d'inflexió fonamental. 

 
Semblances i diferències 

No és exagerat dir que la nostra comprensió del món consisteix, bàsicament, 

en la nostra capacitat d'identificar de quina manera coses semblants són 

semblants i coses diferents són diferents. Gran part del procés educatiu 
suposa necessàriament una reflexió sobre l'experiència que, gràcies a una 

bona observació, permet trobar semblances i diferències. Caldrà ajudar els 
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infants a descobrir i buscar diferències entre les coses que normalment es 
perceben com a semblants, o les semblances entre coses que habitualment es 

tenen per diferents. 

 

Comparar 

Comparar és establir un tipus de relacions. Òbviament són infinites les 

relacions que poden ser descobertes d'aquesta manera, senzillament a força 

d'identificar similituds i diferències. Establir una comparació requereix haver 
percebut una funcionalitat que dues coses diferents comparteixen. Si els nens i 

nenes no són capaços de veure semblances entre coses no similars, trobaran 

moltes dificultats en el raonament formal o en la comprensió de la lectura. Per 

exemple, comparar dues caràtules d’un mateix conte. 

 

Agrupar i classificar 

Una manera de seleccionar és agrupar. L'agrupació és una forma rudimentària 

de classificació, perquè no requereix que especifiquem el criteri que fem servir 

per distingir un grup de l'altre. Classificar és anar una mica més enllà, es 
tracta de disposar un conjunt de dades per classes o categories. Això 

comporta jerarquitzar, sintetitzar, esquematitzar, etc. Quan classifiquem, 

ajuntem o separem coses o successos per grups que tenen afinitats, distribuïm 

coses, les ajuntem segons certs principis. Abans de classificar les hem 

d'examinar, i segons el que tinguin en comú les ajuntarem d'una manera o 

d'una altra. Preguntes: Per què posem aquestes coses juntes? Per què 
separem aquests objectes dels altres? 

 
Posar exemples 

Els petits poden ser molt hàbils posant exemples. E. Rissland defineix els 

exemples com «situacions i casos il·lustratius relacionats per derivació 
constructiva”, és a dir, per la forma en com estan construïts a partir dels 

altres. Des d'un punt de vista pedagògic, als nens i nenes els serà més fàcil 

aprendre si procedim des dels exemples concrets fins als principis generals, 

que si ho fem al revés. És per això que els i les grans mestres del passat s'han 

servit sovint de paràboles, al·legories, mites i anècdotes per il·lustrar 

situacions i actituds humanes. 
 

Definir 

Definir és una habilitat complexa perquè pressuposa la capacitat de saber 

distingir, diferenciar, comparar, etc. Però alhora és molt útil. Recomanem que, 

de manera rudimentària, s'iniciï els petits a procurar definir i sobretot adquirir 

el gust per intentar-ho. De moment plantegem dues passes: 

 

a. Buscar la classe a què pertany una cosa. Es tracta de trobar una paraula 

més gran que englobi la paraula definida. Per exemple, una gallina és un 

animal, un vaixell pot ser un veler, un transatlàntic, etc. 

b. Distingir el que té de diferent, veure en què difereix d'altres membres de la 
mateixa classe. Per exemple: un tricicle és com una bicicleta, però en comptes 
de dues rodes, en té tres. 
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HABILITATS DE RAONAMENT 

Raonar és un procés mental gràcies al qual ordenem i coordinem la informació 

que posseïm: d'una banda, la que ens arriba a través de les habilitats 
d'investigació i, de l'altra, la que tenim emmagatzemada a la memòria. El 

contacte entre els coneixements nous i els que ja tenim provoca un nou 

descobriment, i així el procés de coneixement s'alimenta constantment: com 

que ja coneixem a través dels sentits i de la pròpia experiència, el raonament 

ens permet descobrir coneixements addicionals. El nostre coneixement  es 

basa en l'experiència del món, i és a través del raonament que aquest 
coneixement es pot ampliar i justificar. Per exemple: Si sabem que tots els 

gats són animals i que els animals són diferents de les persones aleshores els 

gats són diferents de les persones. 

La majoria de qüestions que es proposen als apartat Reflexió, al final de certs 

exercicis o activitats solen ser de raonament: de dir el per què, aclarir el 
criteri, etc. 

 

Donar raons 

Donar raons és justificar una afirmació o acció. Donar raons del que pensem 

és un signe de raonabilitat. Aquesta habilitat té molt de mimètica. Estaria bé 

que el professorat, en la mesura del possible, explicités les raons que té per 
les seves decisions i opinions. “Avui anirem més tard al pati, perquè...”, 

“Trobo molt bonic aquest dibuix, perquè...”. Quan exposem les nostres 

opinions i creences, des d'un punt de vista racional, hem de ser capaços de 

justificar-les, de dir el per què. No n'hi ha prou amb un m'agrada o em ve de 

gust. Sempre que preguntem “per què” els incitarem a donar-ne una raó, tot i 

que sovint els educadors haurem d’ajudar-los. Per exemple: en els contes 

podem preguntar: Per què ho fa? Per què ho diu? Per què hi va? 

 

Relacionar parts i tot 

Les relacions entre les parts i el tot d’entrada poden resultar molt confuses per 

als nens i nenes. Sovint acceptem el següent raonament: ja que tots els 

ingredients del pastís són bons, el pastís ha de ser bo. Aquest és un 

raonament erroni. El que és veritat per a les parts no necessàriament ha de 
ser-ho per al conjunt. Inversament, no és menys cert que perquè un conjunt 

tingui una característica, per exemple, cada part també hagi de tenir-la. És 

una habilitat fonamental en qualsevol aspecte de la vida humana, perquè 

sovint els pensaments i les accions són puntuals, però s'emmarquen en 

contextos més amplis. La relació entre una part i el conjunt forma part del 

descobriment científic, de l’ètica i de l'estètica. 
 

HABILITATS DE COMUNICACIÓ 

Aquestes habilitats són les que serveixen per explicitar, aplicar o formular el 

resultat d’un coneixement. Les que ens permeten comunicar als altres 

mitjançant distints llenguatges. Si com afirmen Vigotski i Bruner no hi ha 

pensament sense llenguatge i viceversa, cal que posem més èmfasi en un 

conjunt d'habilitats que potenciïn aquesta relació. Encara que el llenguatge 

oral serà prioritari, es començaran a tractar formes de traducció a altres 
«tipus» de llenguatge: mímica, traç, etc. 

38 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


© Departament d'Educació, octubre 2020 - Dels textos "Parlem de Drets": 
GrupIREF 

Aquesta publicació està editada amb una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial- 
SenseObra Derivada 4.0. No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. 
La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca 

PARLEM DE DRETS – DRETS DELS INFANTS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA – PEL PROFESSORAT 

 

 

 

Descriure i narrar 

Tots els moments són bons per ajudar a verbalitzar i nosaltres com a 

educadors només podem saber què passa per la ment de l’infant quan aquest 
diu alguna cosa. Un paisatge es descriu però un conte o una història es narra. 

La narració i la descripció són habilitats que denoten fases molt avançades del 

domini de la realitat. 

Descriure és explicar com és o ha estat una cosa o situació. És una explicació 

que proporciona coneixements de vegades essencials, de vegades accidentals. 

La descripció respon a la pregunta: Com era? com és?, de què està fet? 

Narrar és explicar una acció o esdeveniment: expliquem un conte o una 

pel·lícula. En la narració és fonamental la seqüenciació temporal. Es parteix 
d’una situació inicial, es desenvolupa i s’arriba a un final o conclusió. Els 

contes són narracions que s’estructuren en: introducció, nus (conflicte) i 

desenllaç. Respon a la pregunta: Què va passar?, Què ha passat?, Com va ser 

que…? 

 

Improvisar 

Literalment «improvisar» vol dir fer alguna cosa sense estudiar ni preparar 

prèviament. A primària cal combinar les activitats que exigeixen preparació i 

certs coneixements o informacions prèvies amb moments d’improvisació. I és 
natural, ja que els nens i nenes venen a aprendre i no es pot improvisar del 

no-res. Aquesta habilitat pot ajudar a fer-nos flexibles, àgils i dúctils. Apel·la 

més al sentit de fluïdesa que al de profunditat. Però cal convenir que són útils 

els dos i no un en contra de l'altre. Per exemple, al joc 34, qui fa de rei 

improvisa ell o ella mateixa els gestos mentre els altres el segueixen. 

Improvisem quan fem un dibuix no previst, quan dramatitzem lliurement. 

 

Passar de l’oral a distints llenguatges 

 

 De l’oral a mímica i a la inversa 

L'expressió corporal és una forma de comunicació que, de vegades, substitueix 

el llenguatge verbal. Hi ha infants que tenen més facilitat que altres per 

mostrar idees i sentiments a partir dels gestos. Seria bo aprofitar totes les 

ocasions que es pugui per fer la traducció del llenguatge oral al mim i a 

l'inrevés. En el cas dels contes procurar que els infants facin d’algun 
personatge i en el cas de les cançons poden anar acompanyades de llenguatge 

no verbal. 

 

Del so a l’acció, com ara a les abraçades musicals o altres que es regeixen pel 

so 

Relacionar els distints sentits i poder passar d’una forma de comunicació a 

l’altra és una forma d’enriquir el nivell d’assimilació d’informació i així mateix 

permet més agilitat en les formes d’expressió. 

 
Resumir o sintetitzar 

Resumir és explicar de manera breu i condensada una història, situació o 

procés, buscant els aspectes més significatius. Hi ha moltes oportunitats per 

resumir, però cal anar a poc a poc. Per als estudiants que en tenen dificultat, 
primer hem d'establir quines són les idees bàsiques, els conceptes importants, 

i després, parlar de cada un d'ells. Es tracta d’un exercici molt lligat a la 
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SENTIT DELS APARTATS 

 

filosofia, ja que cal destriar el que és essencial del que és accidental. Un bon 
exemple seria: al final de l’exploració d’un quadre posar-li un títol. 

 

 

 

Hem intentat que les propostes fossin molt variades per donar entrada a 

distints tipus d’activitats i exercicis tant en el fons com en la forma (recerques 

a internet, debats, treballs de plàstica, d’exercicis i activitats que, en algun 

moment, puguin despertar l’interès dels infants, tant en el fons (aspectes que 

lliguen amb la seva experiència: educació, identitat, teatralitzacions, reflexió 
individual, per mirar, per llegir, etc.) com en la forma. Procurant que els quedi 

clar que es tracta d’aspectes de la vida que els afecten i incumbeixen. 

 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 

COMPRENSIÓ 

- Vocabulari 

- Històries de vida 

- Joc 
TEMATICA 

- Grans temes 

- Mirada no violenta 

- Mirada violeta 

ACTIVITATS 
- Mirar 
- Escoltar 

- Llegir 

- Curt 

INFORMACIONS 

- Estat qüestió 

- Quadern 
- Conjuntament 

- Qui ajuda? 

- Dies internacionals 

 
QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 

 

Acostumats com estan els nois i noies a la cultura visual, creiem que aturar- 

nos en una anàlisi i significació de fotografies o si voleu de fotogrames, pot ser 
una lliçó que aplega l’educació pels mitjans, l’estètica i l’ètica, òbviament. És 

per això que obrirem cada article amb l’anàlisi d’un quadre o mural. 

El quadre o mural, com a introducció al tema, convidarà els estudiants a fer 

una reflexió individual, que després es podrà compartir amb el grup. Un cop 

tancada una primera aproximació és possible que hi hagi moltes incògnites 

obertes, que es poden anar madurant al llarg del desplegament de les 

distintes activitats. 
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Malgrat la diversitat de mirades i punts de vista, d’interpretacions i opinions 
intentarem consensuar un judici comú. Les imposicions de la majoria no són 

una manera de prendre decisions (és a dir, davant la diferència de postures no 

val a votar). Així, davant de cada problemàtica, fomentarem la cultura del 

diàleg i la convivència. 

 
COMPRENSIÓ 

 
Vocabulari 
Aquest apartat és imprescindible per a la comprensió d’alguns conceptes que 

formen part de la formulació de cada principi. Alguns poden ser d’ús quotidià, 
però altres tenen una especificitat o dificultat que cal aclarir abans d’entrar en 

matèria. Per això, proposem uns breus exercicis que capacitin els infants per 

captar tot el gruix i pes de la Declaració. 

 

Històries de vida 
Els testimonis en primera persona fomenten l’empatia i exemplifiquen els 

conflictes de drets i l’actitud personal davant d’aquests drets. Són motivadores 

i emotives. Les històries de vida en primera persona són eines potents que 
transmeten de manera directa la situació y els sentiments de la persona que 

pateix alguna forma de discriminació. La història de vida, en l’accepció que li 

dona Buttler (1963), es fa servir com una estratègia d'estímul a la reflexió de 

la pròpia persona. 

Es demana als participants que, en grup gran o en grups reduïts, analitzin els 

factors que cal tenir en compte davant de la circumstància o conducta 

presentada. Els casos que presentem aquí són exemples reals i concrets que 

no ens deixen indiferents i sovint serveixen per a trencar prejudicis, tabús i 
constructes socials sobre alguns col·lectius que coneixem poc o que han estat 

molt estigmatitzats, prejudicis que causen comportaments discriminatoris en 

els que, moltes vegades, es pot caure fins i tot involuntàriament. 

Així les històries de vida ens ofereixen una finestra nova, no sempre fàcil ni 

complaent però ens ajuden a llegir el món d’una altra manera. Es poden 

acompanyar de vídeos, fotografies, vinyetes animades o còmics, cançons, 

estadístiques, notícies del diari, etc. 

Totes les històries van acompanyades d’algunes preguntes de seguiment que 
es poden ampliar i aprofundir segons el diàleg que s’estableixi a l’aula. Així: 

 
• És recomanable fer una primera lectura del cas, individualment o en grup, 

per tal de familiaritzar-se amb la problemàtica que es tractarà. Més endavant, 

es torna a llegir una segona vegada per identificar els temes més rellevants, 

els problemes i les possibles opcions. 

• Si es treballa amb tot el grup, s’exposarà el cas de manera col·lectiva; en 

canvi, si es treballa en grups petits, es repartiran els diversos casos entre els 

subgrups i es designarà un o una portaveu perquè reculli les idees comunes i 

les exposi a la resta de participants. 

Finalment, es pot proposar una torn de paraules obert per aconseguir la 

formulació d’un seguit de conclusions comunes. 
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• La tasca del professorat és facilitar i aconseguir que les persones participants 
reflexionin i interactuïn al llarg de la discussió, clarificant o animant a la 

participació. 

No cal arribar a una conclusió única i decisiva, sinó reconèixer quines són les 

conclusions que el grup considera millors per solucionar el cas proposat i per 
poder aplicar-les a d’altres situacions semblants. 

 

Per saber-ne més: 

Per treballar històries de vida 

 

Joc 

Introducció 

El joc té un paper important en aquesta etapa de creixement, i és un bon 

recurs metodològic. Jugar és una activitat plaent gràcies a la qual els infants 

aprenen; els serveix com a diversió i com alliberament davant les exigències 

de la vida quotidiana i és un mitjà per aconseguir la socialització i l'equilibri 
personal. 

En el joc simbòlic assajaran conductes cada vegada més complexes. Els 

infants aprenen a través de l'acció, per tant, a mesura que van creixent, 

necessiten gaudir de llibertat per explorar i jugar. El joc és un dels aspectes 

essencials del creixement, afavoreix el desenvolupament d'habilitats mentals, 

socials i físiques i, a més, és el medi natural pel qual les nenes i els nens 
expliciten les seves pors, afectes i fantasies d'una manera espontània. 

 

Valor educatiu dels jocs 

No sols l'apartat de "joc" serà fonamental sinó que els altres: contes, cançons, 

pintura i curtmetratges s'hauran de plantejar també com activitats lúdiques. És a 

dir, hi ha d’haver present l'esperit juganer que tenyeix tota l'etapa i, per tant, 
totes les tasques que es proposin han de tenir aquest to. 

El joc és un factor clau en el desenvolupament i formació de la personalitat. 

Permet experimentar, realitzar-se com a persona i establir relacions 

satisfactòries amb els altres. El joc és una activitat educativa agradable, quan 

no hi ha diversió no hi ha joc i en la majoria dels casos tampoc hi ha 

aprenentatge. 

En aquesta proposta volem recuperar el valor educatiu del joc i no sols això, 
volem també convertir activitats, que podríem anomenar "escolars", en activitats 
lúdiques, presentant-les com a exercicis divertits, d'endevinar, de superar-se. 

Els jocs han d'anar evolucionant al llarg d'aquesta etapa, i s'han d'adaptar al 
ritme i possibilitats de l'aula. Els jocs han de ser molt senzills, especialment si 

després hi volem reflexionar. Poc a poc es poden anar complicant sempre cal, 

però, que assegurem la seva comprensió. 

 
Per saber-ne més: 

Sobre el paper dels valors en el Jocs 
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TEMÀTICA 

 
Una vegada llegit l’article, es pot fer un llistat dels aspectes més interessants o 

que creen més inquietud o curiositat. Cada article té la seva dinàmica i es 
treballen els aspectes que poden tenir més interès pel grup. 

Per això, l’apartat Temàtica és obert i conté diversitat de propostes tant en la 

seva vessant conceptual com en la tipologia d’activitats o exercicis. 
Els exercicis i les preguntes de reflexió tenen com a objectiu desenvolupar i 

enfortir les habilitats de pensament, així com promoure la precisió i la 

concreció, ajuden a focalitzar. Els plans de diàleg, més oberts, busquen 

millorar la formació de conceptes a través de: criteris, raons, arguments i 

definicions. Podem dir que els exercicis i els apartats de reflexió se centren en 

problemes individuals, en casos concrets, mentre que els plans de diàleg 

tracten amb conceptes generals o universals. 
No cal seguir el blog de manera rígida ni sistemàtica. Cal estar atents a certes 

notícies o esdeveniments que ens poden proporcionar també motivacions per 

tractar aspectes distints. 

Després de l’exploració dels temes que planteja el principi en qüestió dins de 
l’apartat temàtica trobarem dues vies: La mirada no violenta i la mirada 
violeta. 

 
MIRADA NO VIOLENTA 

 
És la mirada que proposem des d’una aposta per la convivència. Una mirada 
que ens fa sortir de nosaltres mateixos i ens ajuda a veure l’entorn des d’una 

perspectiva altruista, anant més enllà dels nostres egoismes i projectant la 

vista cap a mons que potser desconeixem, però que sabem que són aquí, de 

vegades soterrats, ocults i de vegades volgudament amagats. El focus no és 

enllà sinó en el nostre entorn, per tal d’eradicar d’aprop tot allò que fa ferum 

de discriminació, desigualtat, abús de poder, irresponsabilitat, etc. Tot allò que 

els Drets dels infants denuncien i alhora són l’esperança per un món millor. 

 
MIRADA VIOLETA 

 
En aquest apartat ens posem les ulleres liles per mirar atentament el que 

passa des de la perspectiva de la igualtat de drets entre homes i dones. Sense 

forçar gaire les coses es pot fer una lectura coeducadora per ajudar als  
infants, com més aviat millor, a considerar la perspectiva de gènere sigui a 

casa, a l’escola o als mitjans de comunicació. 

Aquesta mirada complementa els aspectes generals i la mateixa mirada no 

violenta, ja que sovint en les formes de relació violentes hi ha una casuística 

especial en el cas del gènere. Entenem, per tant, que, tot i que es pot treballar 

de manera independent com un itinerari aïllat, les activitats i exercicis que es 
contenen en el Principi situen i emmarquen la problemàtica violeta que es 

presenta. 
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ACTIVITATS 

 
MIRAR 
A l’hora de mirar un quadre ens podem proposar molts punts de vista, des del 

tema o objecte pintat, fins a la tècnica, passant per les sensacions o els 
sentiments que ens desperta. Fins i tot, ens podem plantejar què representen 

o quin simbolisme tenen. Des del punt de vista educatiu creiem que la millor 

manera d’observar un quadre és proposant una anàlisi col·lectiva tot fent 

preguntes en lloc d’etzibar respostes i explicacions que no estem preparats per 

digerir. 

L’anàlisi d’una pintura pot servir de magnífica introducció a distints exercicis, 

que permeten de conrear algunes habilitats de pensament que són 

estimulades a través de la Reflexió. Hem proposat algunes qüestions que, 
sense ànim d’exhaurir els possibles temes, ens ajudin a posicionar-nos. 

D’entrada cal dir que s’han de crear les condicions necessàries, com ara: 

disposar d’una bona reproducció de manera que la puguin veure bé tots els 

nens i nenes (diapositiva o PWP) i també deslliurar-se de prejudicis, deixant 

que les preguntes vagin calant en els estudiants i el diàleg vagi fluint. 

L’anàlisi d’una pintura es pot fer des de distints nivells: 

 
NIVELL SENSITIU 

Impacte, observació general. Anàlisi de sensacions i d’impressions. 

 

 Observar: mirar atentament tots i cadascun dels components del quadre: 

 
Què veiem com a conjunt? OBSERVACIÓ 

Que hi ha en primer pla? OBSERVACiÓ 

De què tracta? Com ho saps? DONAR RAONS 

És una escena actual o d'abans? DONAR RAONS 

Els personatges són rics o pobres? RELACIONAR 

La situació és quotidiana o insòlita? RELACIONAR 

Podem descriure el fons? DESCRIPCIÓ 

Pots contextualitzar el lloc: mar-muntanya, ciutat o 
camp? 

RELACIÓ/COMPARACIÓ 

Pots assenyalar algun aspecte peculiar? OBSERVACIÓ 

Si mires l'entorn diries que és estiu, 

hivern, primavera o tardor? 

RELACIONAR 

 

 Observació percentual (IMAGINAR) 

 
➢ Si fossis a l'escenari quins sorolls o remors creus que sentiries? 

➢ Si poguessis ser dins el quadre, com t'hauries de vestir, d'estiu o 

d'hivern? Explica'ns per què. 
➢ Creus que hi hauria humitat o més aviat diries que seria un clima sec? 

➢ Si poguessis olorar, quines olors creus que notaries? 

➢ Podries reconèixer el tacte dels vestits dels personatges o d’algun 
element del quadre? 
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Quins són els colors que dominen en el quadre? OBSERVACIÓ 

Relacionar els colors del quadre amb una paleta 

(capsa) de colors. 

COMPARAR 

Agrupar els colors clars i els foscos CLASSIFICAR 

Es podem ordenar de més clars a més foscos? SERIAR 

Com està pintat el quadre, amb aquarel.la, oli, 

llapis, cera, etc.? 

RELACIONAR 

Quin tipus de gest feia el pintor quan pintava 
el quadre amb el pinzell? 

RELACIONAR 

Podries assenyalar quines són les línies fortes de 
la composició d'aquest quadre? 

OBSERVACIÓ 

Es còpia de la realitat o imaginat? HIPÒTESI 
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NIVELL FORMAL 

 

 Aspectes tècnics. Anàlisi de la composició, de la relació entre els 

elements: 
 

 

NIVELL SIGNIFICATIU 
 

 Sentit expressiu, què comunica, què ens diu: 

 
Què en penses? INTERPRETAR 

Podries explicar una història que comencés amb 

aquest quadre? 

INVENTAR, NARRAR 

Podries explicar una història que acabés amb aquest 
quadre? 

IMPROVITZAR 

Quina peça o tipus de música hi relacionaries? TRADUIR,RELACIONAR 

T'agradaria ser dins el quadre? VIVIFICAR 

T'aventures a posar un títol poètic al quadre? DEFINIR, RESUMIR, 

CREAR 

Has vist algun altre quadre d'aquest 
estil o semblant? 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 

Si us hi fixeu no hem preguntat ni si els agrada, ni com es diu el quadre, ni qui 

és l’autor. Aquestes qüestions ja afloraran per sí soles, si no és que l’obra no 

els ha calat prou i que no els interessa saber-ne més. En canvi, al final de la 

sessió si que es pot preguntar: 

 

- Creus que si haguessis vist el quadre tot sol/a n’haguessis tret tant profit? 
- Et recordaràs d’aquest quadre durant un temps? 

- Creus que mirar aquest quadre a partir de preguntes t’ajuda a mirar altres 

quadres? 

 

• Sobre mirar quadres: pensar amb la pintura 
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ESCOLTAR 

Com diu Barenboim5 pesem que l'educació de l'oïda, l'experiència musical 

profunda i compartida, pot fer-nos persones millors i, per extensió, pot ajudar 

a fer societats millors. Aquesta és la percepció que tenim de la música: ens 
ensenya valors, ens ajuda a comprendre les relacions humanes i ens fa la vida 

agradable. 

Com diu en una entrevista a la Vanguardia: “El que intento explicar-li és que 

milers de coses que cal aprendre sobre el món es poden entendre a través de 

la música. Per això, el fet que hi hagi tan poca educació musical és un gran 

problema. Hi ha intel·lectuals, professorat , filòsofs i filòsofes, literats, 
advocats, metgesses.... gent que treballa amb el cervell i que no tenen la 

mínima relació amb la música. Això és una gran mancança. Cal retornar la 

seva posició a la música. Estic convençut que la música és una necessitat 

humana que estem coartant. Jo crec que he entès moltes coses sobre el món i 

sobre l’ésser humà a través de la música. Crec que existeix una llei que 

integra els nostres pensaments, sentiments, comportaments, estats físics i, 
fora de nosaltres, ens integra amb la resta de la gent. Si ignorem aquesta llei, 

apareixen els conflictes i desacords. No hi ha res que sigui independent, això 

també s’aprèn de la música.” 

Finalment, ens quedem amb les paraules del violinista i director d’orquestra, 

Yehudi Menuhin: "La música i les arts conviden a la participació i constitueixen 

un antídot contra els obstacles a l'harmonia entre els humans”. 

Fer música no és només tocar o cantar, és també escoltar. Aprenent des de la 

seva edat més tendra a escoltar l'altre, l'infant descobreix el què és la 

tolerància i es protegeix dels instints bàrbars. La música els hi hauria de 

pertànyer, com l'aire, l'aigua i la llet, ja que als nostres ulls forma part dels 
Drets Humans. Representa una força desconeguda en la societat, capaç de fer 

moure les coses." 

 

Trets que fan que la proposta musical tingui interès: 

 
• La música ajuda a cohesionar el grup i a dotar-lo d’elements emotius 

col·lectius. Compartir una mateixa música és una manera de fer pinya, 

de sentir-se participant d’un fet comú. Té un valor afegit a les maneres 

individuals i privades d’escoltar música avui. 

• La música és inspiradora i així ho reconeixen poetes, novel·listes o 
pintors. Hi ha una estreta relació entre les paraules i el parlar i la 

música, per això pensem que fer atents als infants a l’hora d’escoltar 

una melodia els ha d’ajudar també a estar atents a un poema, a una 

intervenció, etc. 

• El caràcter abstracte del llenguatge musical permet tota mena 

d’associacions i simbolismes. No hi ha veritat o mentida, sinó 

aproximacions i interpretacions. 

• La música, per ser un art no representatiu, pot fer aflorar millor que cap 
altra art, la capacitat de transformació simbòlica de la ment humana. 

 
 

5 Daniel Barenboim. El so de la vida. Editorial 62, Barcelona, 2008. 
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Quins aspectes afavoreix el treball amb música dins d’un projecte sobre Els 

Drets dels infants? 

 
• En general, incideix en la millora dels nivells d’atenció i en la 

concentració. 

• Educa l'oïda, la qual cosa contribueix a la comprensió del món que ens 
envolta. 

• Enriqueix la memòria musical en interioritzar i reproduir temes i ritmes 

musicals. 

• Potencia i estimula la intel·ligència, fent conscients els elements que 

disposen a l'anàlisi i la comprensió del llenguatge musical. 

• Desvetlla les sensacions més íntimes, que són personals i indescriptibles 

com la majoria de sentiments profunds. 

• Mostra una nova forma d’expressió individual i col·lectiva. 

• Desenvolupa la creativitat com a resposta als elements imaginatius que 

es posen en pràctica. 

• Amplia el bagatge cultural amb el coneixement d’autors, obres, estils, 

èpoques, intèrprets... 

• Dóna a conèixer, pel seu valor, maneres d’expressió noves, 
especialment en la proposta que presentem, formada quasi 
exclusivament per música clàssica. 

• Permet la interrelació amb fets socials i col·lectius. La pràctica musical 

incideix en les actituds, els hàbits i les capacitats de relació, participació 

i socialització. Desvetlla el sentit crític i estètic. 

 

Estem voltats de música i, cal recordar-ho, les orelles no es poden tancar com 
el nas o la boca. Estem exposats a tota mena de músiques gairebé a tota 
hora: al carrer, als metros o autobusos o trens, a les sales d’espera, etc. 

Però, hem de distingir la música que sentim i la música que escoltem. 

Triem un perfum o una colònia per “vestir-nos” i un ambientador o un 

desodorant per eliminar aquelles olors no desitjades. En música passa el 

mateix, podem parlar d’una música ambiental, de fons, que pot ser útil per 

crear un ambient relaxat, una atmosfera càlida, etc., però el que aquí 

proposem és una música per escoltar, no merament decorativa. 

 

Cançons 

L’objectiu de l’ús de cançons és detectar els valors de la no violència, la 

igualtat, la justícia, etc, en algunes cançons. La manera de treballar les 

cançons es regirà pels següents aspectes: 

 

 Abans d’escoltar la cançó 

Crear un clima motivador per a aprendre la cançó mitjançant: 

- La presentació de l’activitat i dels objectius. 

- Es dóna el títol de la cançó. A partir del títol, l’alumnat donarà les seues 

pròpies hipòtesis sobre els temes que pot tractar la cançó. 

 

Audició 
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Es proposa una primera audició de conjunt, sense un altre objectiu que gaudir 
del ritme i la música, i d’intentar captar algunes paraules soltes i el missatge. 

A continuació, i en grups, se’ls proporciona el text, amb alguns buits que han 

d’omplir a partir de l’audició. 

S’escolta dues vegades la cançó amb la lletra davant i, en petits grups, se 

subratllen les paraules que no es coneixen, després entre tot i totes s’intenta 
endevinar el seu significat pel context i finalment es posen en comú. 

 

Pot ajudar fer preguntes com aquestes: 

- La cançó, que ens explica? 

- Enteneu el missatge de la cançó? Quin és? En quins precedents creus que 

el/la cantant es podria haver influenciat? Per què? 
- Què creus que ens vol transmetre, quin és el missatge que ens vol donar? 

- Per què ha escrit aquesta cançó? 

- Quins recursos ha utilitzat per fer-ho possible? 

- A qui creus que va dirigida la cançó? Per què? 

 

Un moment important és el visionat del vídeo amb l’intèrpret o diversos 

intèrprets. 

 

Activitats finals 

- Explicació de l’argument en forma de conte. 

- La representació del text amb titelles, rètols amb dibuixos, mímica... 

- L’enregistrament o interpretació en públic quan se la sàpiguen. 

- La valoració estètica de la cançó. 
- Es pot posar com a melodia a l’inici de l’aula mentre duri la feina que fem 
amb el principi. 

 

• Per treballar amb música. Moltes idees a: Pensar amb la música 
 

Música clàssica 

A l’hora de pensar amb música teníem la disjuntiva d’usar cançó popular o 

música clàssica. Al final hem optat per posar-les totes dues. Les cançons són 

fàcils d’assimilar i aprendre, però també la música clàssica pot ser pensada  

per a infants, de manera que vagin acostumant l’oïda i puguin percebre el 

grau d’abstracció que comporta. 

 
Criteris en la tria de música clàssica: 
- Per la qualitat, per crear el gust. 

- Per la seva universalitat. 

- Hem triat peces amb força i digestives. Totes elles dedicades als infants, 

breus i selectes que poden servir d’introducció a audicions més complexes. 

- Variada. Per estils, èpoques, autors i obres. Creiem que el conjunt de 

músiques és un bon aparador de la música clàssica, si els nostres infants i 
joves passen per aquestes audicions amb certa cura i profunditat, podem 

assegurar un panorama prou ric i digne de la música occidental. 
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LLEGIR 
A l’apartat Literatura hem alternat contes i poesia. Vet aquí algunes raons: 

 

Els contes 
Escoltar o llegir contes és una de les activitats més volgudes per les nenes i 

els nens. Suposa una font d'adquisició i desenvolupament del llenguatge, ja 

que els permet interioritzar noves estructures gramaticals i vocabulari, 
imprescindibles per a posteriors aprenentatges matemàtics, socials, naturals, 

etc. Influeix en el desenvolupament de la memòria, perquè es veuen obligats a 

guardar en la seva ment tots els detalls per comprendre l'argument. I també 

afavoreix el desenvolupament de la imaginació. 

És convenient que qui expliqui el conte conegui bé l'argument. Si el llegeix 

també és bo d’haver-lo llegit abans per poder posar èmfasi on cal. És 
important utilitzar diferents timbres de veu per caracteritzar cada personatge, 

diferents tons de veu per donar intriga i generar ensurts que atreguin i 

mantinguin concentrat el nen en el relat. 

Acabada l’explicació, sigui a mig conte o al final es pot preguntar a l’infant 

sobre el conte: quin personatge li agrada més, què ha passat en el conte, com 

s’ho farà d’ara endavant – si n’hem explicat només una part-. perquè els 
infants li treguin el màxim partit: «per què li passa això?», «on ha anat?», 

«per què marxa?», «per què s’ha trencat...?, com se sent?, què li passa?, el 

trobarà, ho aconseguirà?» 

 

Valor educatiu dels contes 

Els contes són una eina educativa fonamental. Ja en els primers anys ens 

expliquen històries i aventures que ens transmeten valors educatius i ens 

socialitzen. No només fan gaudir els infants amb històries, personatges i 

diferents situacions que captiven el seu imaginari i que són una font de 

creació, inspiració i imaginació, sinó que també els ofereixen models a seguir. 
El conte ocupa un lloc central en la infància i apareix com un bagul ple de 

possibilitats per afavorir el desenvolupament. Té un valor educatiu intrínsec 

que en justifica la utilització per les raons següents: 

 

• Els contes desperten i desenvolupen la sensibilitat cap a la bellesa i 

l’expressió d’aquesta bellesa, i ofereixen a l’infant la possibilitat de traduir la 

seva fantasia en paraules. D’altra banda, com que s’utilitza un llenguatge més 

selecte que el col·loquial, l’infant té un primer coneixement del llenguatge 

literari. 

• Els posen en contacte amb la realitat, els preparen per a la vida, ja que els 
donen l’oportunitat de conèixer fets i situacions diferents de les seves i com 
poden resoldre-les. 

• Faciliten l’estructuració temporal de la ment infantil mitjançant la 

comprensió de la simultaneïtat i la successió ordenada de fets en el temps. 

• Els inicien en certs codis moral: els conceptes bo i dolent i l’aproximació a 
virtuts com el respecte, l’honestedat, la generositat…, de manera que els 
ajuden a superar el seu egocentrisme i a interessar-se pels altres. 
• Satisfan el desig de saber i la curiositat infantil. Els contes ofereixen 

informacions i coneixements d’una manera concreta, atractiva i accessible. 
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• Ajuden l’infant a descarregar moments d’ansietat i agressivitat, a eliminar 
pors i tensions. Els contes intenten transmetre consol, esperança i confiança 

amb el final feliç i el triomf del bé sobre el mal. 

• Omplen la necessitat d’acció. Els nens i nenes, per les seves 

característiques físiques i el proteccionisme dels adults, no poden fer tot el que 
volen, però els contes els donen l’oportunitat de viure amb la imaginació el 

que voldrien ser i fer mitjançant la identificació amb els personatges del relat. 

• Desenvolupen la fantasia. El caràcter viu dels personatges, les escenes i 

situacions eduquen la imaginació; així mateix, ajuden a distingir la fantasia de 

la realitat. 

• Afavoreixen la relació entre adult i infant; és un mitjà senzill i eficaç 

d’establir un corrent de simpatia i afecte entre l’educador i el seu alumnat. 

• Els contes afavoreixen el procés de maduració integral de la personalitat 
dels nens i nenes. 
• Els contes són un excel·lent procediment d’aprenentatge natural de la 

llengua materna. 

 

Tipus de contes 

A l’apartat de contes hi ha un popurri de gèneres i estils, des de contes 
populars, fins a faules i contes de nova creació. En tot cas, són només una 

mostra i sempre se’n poden afegir altres que encaixin més amb la  

programació o amb el tarannà dels infants que tenim al davant. 

Afortunadament cada dia hi ha novetats al mercat que tenen presents 

aspectes de coneixement i reflexió, que cal incorporar a l’educació primerenca, 

des de l’educació emocional, fins als aspectes mediambientals o de formes de 

discriminació. Les preguntes que es proposen per exercitar les distintes 
habilitats a partir del conte, són també indicatives, ni obligatòries ni úniques. 

Volen com en tot el material assenyalar més que imposar. 

 

Treballar contes: 

Xtec 

Esplac 

 

Poesia 

La poesia és una eina més al nostre abast per promoure el coneixement i la 
interiorització dels drets humans, i l'hem d'aprofitar. Amb aquesta finalitat 
hem recollit alguns suggeriments. 

 
Coses que es poden fer a totes les edats amb una poesia 

• Recitar-la   o  cantar-la  (treballar el   ritme,  l'entonació,  les pauses, el 

volum...). 

• Comentar si és el mateix llegir-la que escoltar-la. 

• Dibuixar-la. 

• Representar-la. 
• Afegir-li una continuació. 

• Fer-ne una versió pròpia. 

• Comentar si ens agrada o no. 

• Preguntar-nos què ens fa sentir. 

• Preguntar-nos què ens fa pensar, parlar del tema que tracta. 
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• Estem d'acord amb la idea o plantejament que exposa? 

• El tema és prou explícit, o seria necessària alguna informació 

complementària per a entendre la seva intenció? 

 

Coses que es poden fer al voltant de la poesia 
• Organitzar un recital de poesia, o un dia de la poesia. 

• Establir un "moment de la poesia" dins de l'aula, cada dia o amb una 

determinada periodicitat. 

• Posar una "bústia de poesies", per recollir poesies fetes pels /les alumnes, o 

d'altres autors que els hagin agradat. 

• Publicar les poesies treballades o recollides a la revista o web del centre. 

 
Més possibilitats 

• Fer poesies segons unes pautes prèvies: breus, llargues, amb o sense rima 

obligada, amb o sense mètrica fixada... Pel que fa a la llargada, com a 

exemples, es pot parlar dels haikus i dels romanços, tant diferents entre ells. 

• Fer poesies sobre un tema determinat. 

• La poesia té títol? Quina relació hi ha entre el títol i el contingut de la poesia? 

• Acròstics: a partir d'una paraula escrita en vertical, cada lletra és l'inici d'un 
vers. 
• Cal·ligrames: s'escriu la poesia dibuixant amb el text la forma del seu 
contingut. 

• Completar estructures. Es facilita una poesia amb línies o paraules en blanc, i 

s'ha de completar (es pot dir o no la procedència, i al final es pot comparar o 

no amb l'original). 

• Prosa poètica; parlar de les diferències entre llenguatge poètic i llenguatge 
formal. 

 
Per saber-ne més: 

Treballar els poemes 
 

CURTMETRATGES 

Els curtmetratges són eines molt valuoses pel seu impacte, perquè resumeixen 
en molt poc temps un missatge i solen servir-se d’imatges clares i 

contundents. Usarem diversos tipus de curtmetratges, alguns amb dibuixos, 

altres amb animacions i altres en forma de document breu. De vegades són 

molt directes d’altres no tant. 

Per aquest motiu, és necessari utilitzar una eina innovadora i cridanera per tal 
d’aconseguir una de les finalitats més importants que presenta l’educació 

avui, no podem obviar la importància que té la introducció dels elements 

audiovisuals i multimèdia a l’educació. La raó no l’hem de buscar únicament en 

la convivència d’oferir una escola d’acord amb les innovacions i els canvis 

tecnològics de la societat actual, sinó en una autèntica necessitat d’infants i 

joves. Però, per què és un medi imprescindible en aquest aprenentatge? 

Tot i que tenim un apartat específic de filmografia per introduir també els 

infants al cinema, amb tot el que representa, els curts són un bon camí entre 

les històries, el document i el cinema. 
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El proposem al final de les altres activitats, perquè les aplega totes un xic: 
visionar un curtmetratge implica mirar atentament, escoltar tant si hi ha text 

com música, i en alguna forma llegir en el sentit de lectura visual, així que el 

curtmetratge,, que aprofundeix en la temàtica de l’article, és com un 

compendi, tot i que es pot tractar independentment. 

Es presenta el curtmetratge en un primer visionat i preguntem què ens ha 

cridat l’atenció o quines són les idees que vol transmetre. Per això ens podem 

ajudar d’una sèrie de preguntes referides al seu contingut i destinades a 
afavorir la reflexió i a generar idees en el grup sobre el tema que es tracti. 

Representa una oportunitat més de contrarestar les seves expectatives i 

vivències. La seqüenciació podria ser: 

 

• Presentació de la pel·lícula. Tal com es diu a la guia, cal començar pel 

començament, és a dir pel títol i la caràtula, si en té. O bé es pot fer alguna 
pregunta que ajudi a enfocar el visionat. 

• Visionat del curt. Amb atenció i silenci veiem el curtmetratge sempre en les 

màximes condicions tècniques: foscor, bona sonoritat, etc. Val a dir que es pot 

fer més d’un visionat per arribar a copsar els detalls que poden passar 

desapercebuts en el primer passi. 

• Post-visionat. Després de la projecció, es comentarà la pel·lícula. En un 
primer moment, es tracta de la comprensió de la pel·lícula a partir de 

preguntes que permetin als i les participants resumir-ne la trama i iniciar la 

xerrada i la posada en comú d’idees; després s’establirà un diàleg en grup, a 

partir de les preguntes -de què parla? Què és el que t’ha resultat més 

interessant.....- que es poden posar en pràctica be en el grup gran, bé formant 

subgrups (treball en grups petits) o bé en parelles (diàlegs simultanis). 

 

Anotarem a la pissarra les aportacions dels grups o dels distints nois i noies i, 

al final, sintetitzarem els diversos temes que hagin sorgit. I amb les seves 

aportacions proposarem i adaptarem les qüestions de l’apartat Reflexió. 

 

INFORMACIONS 

 
Estat de la qüestió 

L’entrada als drets a partir de certes propostes artístiques no ens ha de fer 

perdre el sentit de la realitat. La realitat, els fets i les xifres són un referent 

necessari. Cal conèixer com estan les coses i considerar la vigència formal i 

real dels drets. Només tenint coneixement de la realitat, podrem combatre les 

transgressions. 
La descripció del context històric, econòmic, social, cultural o geogràfic permet 

situar la temàtica dels drets en una dimensió real i global. No podíem incidir 

en tots els matisos del principi però si, fomentar l’interès per la informació 

sobre els temes que es tracten. 

L’educació per la sensibilitat no està renyida amb el coneixement de la realitat. 

Això ens ha dut a presentar una referència informativa de cada principi, només 

un aspecte, és clar, però, sobre la marxa es poden improvisar altres notícies i 

sobretot actualitzar-les. 
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Per això, al final de cada article proposem un bany de realitat provinent de 
notícies, estadístiques, mapes elaborats, gràfiques, etc., on s’exposa algun 

aspecte tractat. 

Conèixer el context en el que ens movem ha d’ajudar als joves a ser realistes, 

que no pessimistes i a idear formes que ajudin l’aproximació de les realitats 
als drets. 

La tipologia de les informacions es presenten en forma de mapes, pòsters, 

esquemes o gràfics, també per introduir altres formes comunicatives. 

 

Fer 
Conèixer els drets i reconèixer els deures no és suficient, cal posar-los en 

“pràctica”, o altrament dit: viure’ls. Viure’ls, significa anar interioritzant 

progressivament el conjunt de valors universals que inspiren aquests drets, 
des de l’experiència personal i en la convivència amb els altres. 

Per tal que el que es fa a l’aula tingui repercussió en la vida dels infants i del 

seu entorn, al final de cada unitat i/o apartat proposem algunes accions per a 

fer: 
• exposicions internes o externes. 

• intervenció a la premsa local. 
• participació en una emissió de ràdio, 

• preparació d’un reportatge de vídeo sobre algun cas real. 

• creació d’un bloc per expressar el procés dels diàlegs i les 
conclusions, i també algunes aportacions significatives. 

 

Quadern personal 
Les activitats de reflexió individual permeten als participants conservar el 

producte d’un exercici o d’una reflexió. Facilita el record de les activitats i la 

possibilitat de poder compartir amb el grup gran el contingut d’un diàleg a 
discussió que hagi tingut lloc en el sí d’un petit grup. També permet comparar 

respostes sorgides en diferents moments. 

D’altra banda, aquests escrits poden servir per a l’avaluació dels participants. 

No pot ser sempre una tasca a l’aula perquè s’enduria molt de temps, però 

tampoc sempre fora per no carregar de feina les hores fora de l’escola. Es pot 

demanar concisió i brevetat i si algun noi o noia vol ampliar, se li pot donar 

també l’oportunitat. 

 

Conjuntament 
a) Treball en grup gran 

Permet que tots els components del grup puguin donar la seva opinió sobre un 

tema concret. S’ha de tenir en compte que el fet que tots els membres del 

grup hi participin individualment pot significar, de vegades, un alentiment de 

l’activitat. A més, aquesta tècnica no permet el comentari ni el treball 

cooperatiu entre els participants. Tanmateix, s’utilitza per fer l’anàlisi d’algun 
cas concret. 

 
b) Treball en grups petits 

Es divideix el grup en d’altres més reduïts i cadascun d’ells discuteix o treballa 
una qüestió amb l’objectiu d’assolir conclusions parcials. Posteriorment, dels 

informes de tots els grups, se n’extreu la conclusió general. 
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El treball cooperatiu afavoreix: 

• Promoure a treballar amb la resta, coopera en el desenvolupament d’una 

tasca i permet obtenir, en poc temps, les opinions de totes les persones 
integrants del grup. 

• L’exposició dels diferents punts de vista de les persones participants, així 

com l’expressió de sentiments i vivències personals. 
• L’interès de les persones participants pel tema que es tracta. 

• L’obtenció d’ informació sobre els interessos comuns del grup. 

 

Avantatges 

• Permet parlar a tothom, incloent-hi les persones amb dificultats per 

expressar-se en públic, així com conèixer millor els membres del grup. 

• Possibilita analitzar un problema complicat de detectar entre les persones 

que interactuen. Dóna l’oportunitat a la persona dinamitzadora d’observar les 

persones interaccionant. 

 

Dies internacionals 
Els Dies internacionals permeten trobar en el calendari escolar una excusa per 

mantenir present el nostre compromís i poder fer realitat la integració dels 

drets de la infància en la programació escolar. 

Dia Mundial és un dia de celebració proposat per institucions especialitzades i 
té la particularitat de formar part d’una resolució de l'Assemblea General de 

l'ONU i té com a objectiu contribuir, a tot el món, al compliment dels objectius 

de la Carta de les Nacions Unides i sensibilitzar el públic sobre temes polítics, 

socials, culturals, humanitaris, o relacionats amb els drets humans. 

Són ocasions per promoure accions nacionals i internacionals i despertar 

l'interès sobre els programes i activitats de les Nacions Unides. L'objectiu és 

sensibilitzar, generar consciència; en resum, cridar l'atenció sobre un tema.   

El dia Internacional és una celebració proposada per algun Estat Membre de 

l'ONU. En aquest sentit, la categoria de dia internacional es podria entendre 

com una celebració que proposa un Estat i prou i que se celebri a l'Estat que  
la va proposar i algun més perquè tingui el sentit d'internacional. 

En resum els Dies Mundials, són proposats per institucions especialitzades de 

l'ONU " i els Dies Internacionals són proposats pels Estats membres (de 

l'ONU). 

 

Qui ajuda? 
Per cada Principi es presenta una ONG que té relació directa amb el contingut 

del principi per tal de donar visibilitat a les organitzacions que treballen a favor 

d’algun aspecte relacionat amb la qüestió. L’apartat no és tancat i es pot 

ampliar amb altres institucions o organitzacions. 
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Aquest material ofereix la possibilitat de ser treballat des de diferents 

matèries i espais escolars i extraescolars. Dins del currículum cobreix amb 
escreix una educació per a la ciutadania, treball sobre valors, educació per 

la pau i aspectes de tutoria i de prevenció de conflictes. I, en tractar temes 

de drets, recull aspectes relacionats amb reivindicacions, educació 

multicultural, educació ambiental i, no cal dir-ho, educació ètica. 

Partirem sempre del que els nens i nenes coneixen, de la seva experiència 

i de la seva mirada per ajudar-los a anar més enllà, a conceptualitzar, a 
comprendre la terminologia i, sobretot, a reflexionar i a revisar les seves 

pròpies opinions, ampliant i donant consistència al context en el qual 

viuen, passant d’un pensament espontani a un pensament reflexiu, que se 

sustenti amb raons i criteris sòlids. Aportarem nous coneixements sobre 

els quals poder pensar i acabarem sempre fent alguna proposta d’acció. 

Petits gestos que, poc a poc, vagin forjant un caràcter més flexible, 

tolerant i raonable. 

No hi ha una recepta establerta, perquè tot plegat depèn del sentit comú 
de l’ensenyant i de la maduresa del grup d’estudiants. No obstant això, hi 

ha certes activitats, jocs i dinàmiques que ajuden als infants a interioritzar 

millor els seus drets i deures. 

Hem intentat que les propostes fossin molt variades per donar entrada a 

diferents tipus d’exercicis i activitats que, en algun moment, puguin 

despertar l’interès dels infants tant en el fons (aspectes que lliguen amb la 

seva experiència: educació, identitat, discriminació...) com en la forma 
(recerques a Internet, treballs de plàstica, teatralitzacions, reflexió 

individual, per mirar, per llegir, etc.). 

 

ATMOSFERA D’AULA 
 

Per tal de treure profit d’aquestes activitats cal crear un cert ambient a 

l’aula: les presses, la rapidesa i la immediatesa no són bones amigues de 

la reflexió. Seria aconsellable que els nens i nenes stiguessin en rotllana, 
veient-se les cares els uns als altres. També cal trobar quin és el millor 

moment i el ritme que més escau a aquestes activitats. 

Cal crear un bon ambient i combatre la idea que l'important és el resultat, no 

el camí. Aprendre a treballar de manera plaent. Aquí l'actitud del professorat 

és decisiva a l'hora d'interpretar els resultats de la reflexió personal i 

col·lectiva i veure les tasques que es proposen com a recursos per a la 
realització personal. Per això, és imprescindible crear un ambient de treball 

adequat, analitzant els propis prejudicis, sent tolerants, sensibles als 

problemes personals i socials i creant un clima de confiança i respecte, on 

puguin sortir amb espontaneïtat les opinions o les realitats del propi alumnat . 

Cal tenir en compte en tot moment que treballem amb temes molt delicats, 

 
ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES 
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que ens poden portar a detectar casos d'il·legalitats i delictes, potser fins i tot 
a realitats vergonyants per alguns infants. 

 

Per poder crear aquest ambient hem de tenir en compte: 

 
A. La disposició de l'espai 

Molts dels jocs que aquí es proposen poden ser realitzats a l'aula, però alguns 

necessiten espais més amplis com el pati de l'escola o el gimnàs. També 

dependrà del nombre. En cada cas, el professorat haurà de decidir si l'espai de 

què disposa és l'adequat o no. 

 

B. Disposició d'un temps 

Estem parlant d'una activitat sistemàtica d'almenys una vegada per setmana. 

Cal buscar un temps acordat de manera que doni temps a jugar amb 

tranquil·litat i sense aclaparaments. Es necessita un temps obert, previst, però 
no fix i inalterable. Segons la dificultat de la tasca o la intensitat de la 

implicació caldrà ser flexible. 

 
C. Crear un clima o ambient de cooperació 

El / la docent haurà de trobar formes de cohesionar el grup, d'integrar els 

diferents elements i procurar que s'estableixi una atmosfera d'autèntica 

col·laboració. Com? 

 

- harmonitzant el creixement del grup al costat del desenvolupament de cada 

nen o nena. 

- propiciant les situacions de corresponsabilitat, d'implicació personal i de 
solidaritat. 
- encoratjant en situacions que suposen reptes. 

 

No s’insistirà mai prou en la importància de l’ambient a l’aula i en la 

necessitat de participació i cooperació. Els suggeriments i opinions dels 

infants poden  ser també molt útils per crear  el millor  ambient  possible  

a classe. Cal estar oberts a les seves idees i introduir els canvis 
necessaris. 

 

D. Proposar activitats diversificades 

Procurar que les activitats siguin variades, de diferent tipus i de diferent 

dificultat, perquè s'adaptin a la gran varietat d'estils cognitius, motivacions i 

ritmes d'aprenentatge dels nostres alumnes. Ens semblen especialment 
importants les petites investigacions, perquè els alumnes aprenguin a 

plantejar i resoldre problemes, estimulin la seva capacitat d'observació, 

desenvolupin la seva capacitat d'anàlisi i de síntesi, emetent conclusions. 

 

LES NORMES DE LA CLASSE 
 

Establir quines són les normes que cal consensuar per poder fer un treball 

com el que proposem, vol dir decidir entre tots quines han de ser les 

normes que regularan aquesta activitat. 

Decidir entre tots les regles és molt important, ja que incideix directament 

en l’ambient de la classe. Revela clarament la disposició del professorat, 
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perquè l’alumnat participi en la marxa de la classe, així com la seva pròpia 
confiança. L’exercici també convida l’alumnat a reflexionar sobre les 

normes que són desitjables i possibles a classe, la forma d’observar-les i el 

paper del professorat per mantenir l’ambient de la classe. 

Existeixen diversos procediments per elaborar les normes per les quals es 

regirà la classe: diàleg obert (resumint-ne després els resultats), 
elaboració en petits grups, que després presenten els seus resultats a tota 

la classe, o assignant a cadascú una tasca, que després el professorat 

sotmet a l’apreciació de la classe. 

Una bona forma de començar és demanar a l’alumnat que digui el que 

“desitja” (la llista pot resultar molt  llarga).  Després,  se’ls  convida  a  

triar els elements d’aquesta llista que, al seu parer, són veritablement 
necessaris, de manera que, al final, la llista és molt més breu i conté 

només els punts essencials, els quals queden escrits de manera ben visible 

sota el títol “El que la nostra classe necessita”. 

Finalment, d’entre aquestes “necessitats”, s’han de seleccionar aquelles 

que, al seu entendre, poden exigir i que, al seu torn, s’escriuen en forma 

visible sota el títol “Drets de la classe”. Se’ls convida que exposin els 

motius de la seva elecció. 
Al costat de cadascuna de les regles, que hàgim decidit de respectar, es 

posa el nom o noms de les persones que les han proposat i que les 

recolzen. 

Com que la classe s’ha de convertir en un espai de diàleg, les regles del 

debat intentaran regular: 

 
• el torn de paraula: procurant que puguin intervenir el màxim possible 
d’estudiants. Esperar cortesament que les intervencions acabin; 

• el temps de les intervencions: intervenir sense monopolitzar la paraula. 
Procurar dir el que vols amb poques paraules, fent-te entendre, sense 
divagar; 
• el to de veu: parlar clar, amb un to adequat: ni massa baix que no se 
senti, ni interferint, ni cridant més que qui parla; 
• la tenacitat: a l’hora de buscar arguments, proves, evidències per 

mostrar les teves conviccions; 

• la tolerància: estar disposat a fer l’esforç de comprendre posicions 
diferents de les teves. 

 

Autoimposar-se aquestes regles, individualment i com a grup, significa 
que: 

 
• es reflexiona sobre quines han de ser les regles que els cal instaurar 
perquè la classe rutlli; 

• es mostra el paper actiu de l’estudiant en la seva educació: autonomia i 
corresponsabilitat; 

• es concreta la voluntat dels ensenyants de sumar l’alumnat a la gestió de 
la classe; 
• es demostra la confiança de l’ensenyant en els estudiants. 

 

Aquest exercici posa sobre la taula la qüestió dels drets i dels deures. 
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Compliment de les normes 

Cal destacar la connexió essencial que hi ha entre els drets i les 

obligacions. Una vegada que el conjunt d’alumnes han confeccionat la 
llista dels drets de la classe, se’ls convida que reformulin cada  dret com  

a obligació i l’escriguin en un full separat sota el títol “Obligacions de la 

nostra classe”. (Per exemple, la norma “Tothom s’ha de sentir segur a 

l’aula” podria redactar-se així: “Tothom està obligat a abstenir-se 

d’insultar o de ferir els sentiments dels altres”). 

Una vegada el grup s’ha posat d’acord sobre les llistes de drets i 

obligacions essencials, aquests es posen en un lloc visible, de manera que 

puguin consultar-se i, en cas necessari, modificar-se. És possible que 
l’alumnat o el propi professorat infringeixin les normes; també poden 

presentar-se situacions que les normes no prevegin; pot, igualment, 

succeir que les normes de la classe no siguin compatibles amb les d’altres 

professors o professores o amb les de l’escola. Totes aquestes situacions 

exigiran una diàleg i una anàlisi detinguda de les causes. És sempre més 

difícil instaurar l’ordre per consens general que per via d’autoritat, atès que 
el procés que condueix al consens requereix compromís i negociació. 

Aquest procés constitueix per ell mateix una valuosa experiència 

d’aprenentatge. 

 

TANCAR LA SESSIÓ 
 

La manera de finalitzar una sessió és també molt important. Quan quedin pocs 

minuts per acabar la sessió, el professorat, que haurà controlat el temps, 

usarà uns 5 o 7 minuts per tancar-la fent una avaluació ràpida i deixant 

enfocada la propera sessió. El final de la sessió pot tenir fins a cinc seccions, 

depenent del temps, es clar: 

Primer moment: Resum o síntesi 

Demanem a algun nen o nena que expliqui de què hem parlat, de què ha anat 

la sessió, quins han estat els temes o conceptes que han sorgit o que en faci 

un petit resum. És el moment de recollir el que s’ha fet, i això pot donar peu al 

segon moment. 

Segon moment : Deixar embastada la propera sessió 

Deixar encarrilada la sessió de la setmana següent a partir d’alguna proposta: 

(pensarem, portarem, buscarem, preguntarem, esbrinarem....); o bé, si 

decidim seguir amb la qüestió que tenim plantejada, fixant el punt d’inici. 

Tercer moment: Cognició: Què hem après? 

Aquest espai ha de servir perquè els infants s’adonin si les seves opinions han 

canviat respecte a l’inici de la sessió. L’expressió proposada és l’excusa perquè 

entenguin què és exactament un dret. Segurament sortiran altres conceptes 

que es treballaran en sessions posteriors com ara responsabilitat, deure, etc. 

No hi ha cap problema. Treballem amb alumnat que fa temps que els senten i 

és lògic que s’hi anticipin. La sessió finalitza plantejant-los els dubtes i les 
noves incògnites que es treballaran en les properes sessions. 

Quart moment: Metacognició 

Metacognició o reflexió sobre el que hem fet. 
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PAPER DEL PROFESSORAT 

 

- Com ho hem après? 

- Quina relació té amb el que fem a l'escola? 

- Quina ha estat la cosa que més m’ha sorprès en aquesta sessió? 

Cinquè moment: Relació amb un mateix 

Relació amb la pròpia vida, amb el que sap i el que fa. Fer unes quantes 

preguntes de l’ordre: 

 

“Per què serveix el que hem fet avui?”, “Quina utilitat pot tenir per la meva 

vida?”, “Quin ús puc fer del que hem parlat o com hem parlat en aquesta 
aula?” 

Si s’escau, es pot suggerir algun treball personal de reflexió o de recerca 

d’informació que quedi reflectida en el quadern personal. 

També podem introduir una avaluació més formativa, que seria reconèixer 
l'evolució de l’alumnat al llarg de les sessions, el grau d'implicació. 

 

 

 

L’actitud educativa de l’ensenyant hauria de facilitar l’amistat i la 

col·laboració entre els estudiants i mostrar que les diferències són 

connaturals i que cal acceptar-les: ningú no és superior ni inferior, només 

som diferents. Per això: 

• En totes les ocasions que es presentin, fer adonar als infants que la 
diversitat és una riquesa. 

• En fer preguntes de reflexió, tingueu en consideració que potser 
alguns joves són objecte de burles o se senten exclosos pel seu 

comportament de gènere, pel seu aspecte físic, etc. No deixeu que el 
debat els provoqui incomoditat. 

 

Al llarg de la sessió: 

- Es proposen síntesis parcials per acotar algun aspecte abans de passar a un 

altre. 

- Fer preguntes de seguiment i/o aprofundiment per ajudar a pensar, a lligar 

intervencions, etc. 

- Preguntes que poden ajudar a pensar amb calma: “Vols que algú t’ajudi?”, 

“M’ajudes a recordar el que hem estat dient?”; “Deixeu-lo pensar uns minuts” 

(a vegades per pensar s´ha de menester silenci); “Què aporta de nou aquesta 
intervenció?”; “Qui vol afegir alguna cosa?”; etc. 

Per ajudar a aquells o aquelles que no participen espontàniament: 
- Fer-li preguntes sobre les intervencions dels altres (és a dir, que no 

requereixin complexitat a l’hora de respondre), per exemple: 

* De totes les coses que han dit els altres, amb qui estàs més d’acord? 

Podries dir-nos per què? 

* Tu penses igual que ell/ella? 

* Alguna vegada a tu t’ha passat el mateix? 
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* Hi estàs d’acord? 

* Tu, com ho veus? 

* Etc. 

 

- Reforçar les seves intervencions, quan es produeixen: « Torna’m a dir això, 

que és molt important/interessant, etc. » 
- “Avisant” per una propera intervenció (sobre alguna qüestió fàcil): “- Marta, 

prepara’t, pensa sobre X que ara ens diràs què n’opines...” 

 

• Facilitar el diàleg: 

Coses a tenir en compte per fer o dir durant el diàleg: 

- Fer-los conscients de la necessitat de la rotllana: “Tothom veu els ulls 
de tothom?”. 

- Es pot usar la pissarra per visualitzar alguns conceptes o paraules 

clau, per fer algun esquema, resoldre alguna proposta. 

- Es demana la paraula i es parla d'un a un, tot respectant els torns i les 

regles del joc que s’hagin acordat. 

- De vegades, es pot fer una roda d’intervencions, on tothom hagi de 

parlar ja sigui a mitja sessió o al final. 

 

• Una vegada s’ha iniciat el diàleg, s’ha de dirigir de manera prudent, mirant 

de no exercir pressió, intimidació ni submissió. No interessa obtenir la solució 

correcta a les qüestions debatudes, sinó l’elaboració mental de la resolució i 

les respostes pròpies del grup, que serviran com a conclusions provisionals o 
com a punt de partida per a un posterior diàleg. 

• Cal observar, no tan sols en el desenvolupament del contingut que és 
objecte de diàleg, sinó també en les habilitats que es posen en joc i en les 
actituds dels membres del grup . 

• S’ha de mantenir sempre una actitud cordial, serena i segura. Ningú no s’ha 

de sentir rebutjat ni ridiculitzat. 

 
Organitzar grups 

- Fer grups de dos o tres amb alguna pregunta o qüestió per debatre durant 5 

o 6 minuts abans de tornar a la rotllana, per després parlar-ne tots i totes 

junts. 

 

• Es pot facilitar als subgrups una guia de qüestions orientatives d’acord amb 

el treball que cal fer i que els ajudarà a mantenir-se dins l’activitat proposada. 
• És recomanable enumerar els diferents subgrups per tal que es puguin 

identificar a l’hora de posar en comú les idees. 

• Quan els grups estiguin formats per quatre persones o més, és aconsellable 

que un membre de cada grup exerceixi les funcions de portaveu, amb la 
finalitat d’anotar les conclusions; i que una altra persona desenvolupi les 

funcions de moderador o moderadora, amb el propòsit d’agilitzar les diferents 

qüestions que s’hagin de treballar. 
• S’ha d’evitar donar a un grup un protagonisme dominant, ja que els altres 

grups es poden sentir devaluats. 
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L'avaluació d’allò après a partir dels materials i recursos del “Parlem de drets” es 

durà a terme pel docents i pel mateix alumnat, per tal que siguin aquests i 

aquestes qui identifiquin els encerts, les dificultats o els errors, i així poder 

entendre les causes, per prendre decisions orientades a la millora del seu 

aprenentatge. 

 

Per avaluar allò après, els i les docents hauran d’observar la dinàmica de la classe 

i l’actuació de cada alumne o alumna,  tant en el marc de l’aula com en els 

diferents espais del centre, així com la transferència que puguin fer als seus 

contextos de vida quotidiana i a la seva comunitat de referència. 

 

Un dels elements més importants amb que comptar, serà l’observació del diàleg, 

el debat, les interaccions que es produeixen a l'aula i les autoreflexions que vagi 

fent el propi l’alumnat sobre la seva evolució, durant l’aplicació dels materials i la 

realització de les diferents activitats. 

  

Els criteris d’avaluació estaran en línia amb els objectius del curs, el propòsit del 

programa és afavorir el desenvolupament de  persones amb uns valors ètics i 

humans, que siguin crítiques i compromeses amb el món en el qual viuen. 

 

 

AVALUACIÓ PER REGULAR ELS APRENENTATGES 

 

Aquesta avaluació forma part de la vida de l’aula i comporta identificar els encerts 

i les dificultats que els alumnes i les alumnes han trobat en el desenvolupament 

del treball dels Drets per trobar camins per avançar. Totes les activitats 

proposades en el “Parlem de drets” poden anar acompanyades d’una valoració 

sobre la qualitat de la tasca realitzada i d’una reflexió sobre els aprenentatges 

incorporats i els que cal millorar a nivell personal. 

 

Per dur a terme aquesta autoregulació cal dedicar temps i espais per reflexionar 

individualment i en grup i es poden fer servir instruments com: el quadern 

personal, el diari de classe, les bases d’orientació, els esquemes, els mapes 

conceptuals, els mapes mentals, etc. 

 

Durant la realització de les activitats, cinc o deu minuts abans d’acabar la classe i 

asseguts en cercle, podem repassar el procés que hem fet, sigui en acabar una 

activitat o sigui en acabar un bloc. Aquesta autoavaluació pot ser llarga o breu, tot 

dependrà del valor que se li doni i de si voleu que tothom intervingui a cada 

 
SUGGERIMENTS D’AVALUACIÓ* 
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pregunta o feu que cadascú contesti la que vulgui.  

 

 

 

 

 

 

 

A.  Es poden triar alguns ítems o tractar-los tots, en forma extensa o a la pissarra, fent-

ne un resum com a cloenda: 

 

1. Què he après després de realitzar aquestes activitats?  Quines coses de les que he 

après m’han estat més útils?  

2. Què m’ha sorprès? Què he après dels altres? 

3. Què he après de mi mateix/a? 

4. En quin sentit m’afecten a mi aquests drets? 

5. Com m’he sentit? Quina és l’activitat, joc, història, obra d’art que més m’ha 

emocionat i per què? 

6. Quin aspecte dels treballats m’ha interessat més? 

7. Treballar la Declaració m’ha fet canviar alguna opinió? 

8. Treballar la Declaració em farà canviar alguna actitud? 

9. En quins aspectes he tingut més dubtes? Com els he resolt?  

10. Quins dubtes em queden encara? Com crec que  els podria resoldre, qui em podria 

ajudar o què necessitaria?  

11. Abans de començar cada tasca m’he preparat tot el que necessitava?  

12. M’he planificat bé les tasques que havia de fer?  

13. Quin són les meves fortaleses, i aquells aspectes que he solucionat més fàcilment?  

14. ... 

 

 

B. Al finalitzar el curs o el cicle: Fer una revisió final de com han anat les activitats en 

conjunt, a través de preguntes per a la reflexió com: 

 

1. Quina ha estat la informació més sorprenent que heu trobat? Per què? 

2. Sou conscients de tota la informació que heu trobat? 

3. Quins són els pros i els contres dels Drets? 

4. Què caldria fer per què fossin realment reconeguts? 

5. Quines són les conseqüències de la seva no-aplicació? 

6.  Teniu situacions, properes a la vostra vida quotidiana, en què els drets són    

respectats i en què no? 

7.   Com pots ajudar a promoure els Drets dels Infants i els Joves? De quines  oses em  

puc responsabilitzar, canviar, etc?  

8. … 
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Per coavaluar les activitats on s’ha treballat en grup, es poden utilitzar rúbriques com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ PER COMPROVAR QUE S’HA APRÈS 

 

Aquesta avaluació comporta qualificar els resultats del procés d’aprenentatge per 

orientar l’alumnat en la seva continuïtat formativa i mostrar al professorat els canvis a 

introduir en la  seva planificació.  

 

Per recollir la informació necessària per dur a terme aquesta avaluació es poden 

utilitzar instruments com: el diari de l’aula, la carpeta d’aprenentatge, taules 

d’observacions,  documentacions, enregistraments, etc. 

 

Taula amb alguns exemples de possibles aspectes a observar. 

 

 Molt 

sovint 

Sovint Alguna 

vegada 

Gairebé 

mai 

Observacions 

1. Manté l'atenció 

i l’interès quan es 

fa l’activitat 

     

2. Escolta els 

companys i 

companyes, 

respectant el torn 

i esperant el 

moment oportú 
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per parlar 

3. Mostra 

iniciativa i 

creativitat en el 

diàleg i en 

les activitats 

proposades 

     

4. Les seves 

intervencions són 

constructives i 

ajuden a avançar 

     

5. Es mostra curós 

amb els companys 

     

6. Recorda les 

activitats anteriors 

i les associa amb 

les presents 

     

7. És crític davant 

els missatges 

negatius o els 

prejudicis 

     

8. Participa 

activament en les 

propostes que es 

generen 

     

9. Entén els 

missatges de les 

activitats en 

relació  amb els 

Drets. 

     

10. Aprofundeix 

en el sentit dels 

principis buscant 

informació, 

preguntant, etc.) 

     

 

L’avaluació per comprovar allò après pot tenir en compte aspectes com: 

 

a) Actitud 

- La participació, la col·laboració i l’aprofitament dels temps a classe. 

- Participar activament en els treballs de grup. 

- Respectar el torn de paraula. 
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- Tenir en compte les opinions de les altres persones. 

- Expressar les opinions sense imposar-les ni amb el to ni amb el contingut. 

- Justificar les pròpies opinions amb raons. 

- Ser capaç d’aportar exemples, dades, contextualitzar situacions, textos. 

- Mantenir un criteri propi, però acceptar que n’hi poden haver d’altres. 

- Reconèixer i abandonar els estereotips i prejudicis dels quals està impregnada 

la nostra societat. 

- Controlar i reconèixer les actituds racistes i xenòfobes, tant les pròpies com 

les dels amics i familiars per poder ajudar-los a canviar la seva visió. 

 

b) El recull de les activitats d’aprenentatge 

- Tenir un recull de les activitats més significatives, acompanyades de reflexions.  

- L’aportació de material interessant a classe: diaris, revistes, notícies, pàgines 

web, testimonis, etc. 

- Recull de les anotacions, comentaris i conclusions a les que han arribat després d’un 

treball en grup o d’un debat a la classe. 

 

 c) Treball d’ampliació 

    - Treball sobre un tema triat per ells o elles en el que hagin de cercar la 

informació pel seu compte. Es valorarà, principalment, el nivell 

d’aprofundiment del treball i les fonts consultades per fer-ho. 

- Exposició oral a l’aula del tema que ells o elles hagin triat, on es valorarà, 

principalment, la correcció en l’exposició oral. 

- Anàlisi i reflexió de pel·lícules relacionades amb els temes tractats. Saber 

relacionar les pel·lícules amb la realitat del món. 

 

 
(*) -GENERALITAT DE CATALUNYA. Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors. Identificació i desplegament a l’educació 

primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2015 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-

educacio-valors.pdf [Consulta: 3 de novembre 2020]. 

-GENERALITAT DE CATALUNYA. Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors. Identificació i desplegament a l’educació secundària 

obligatòria. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2015   

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-cultura-

valors.pdf  [Consulta: 3 de novembre 2020]. 

-Sanmartí, Neus:  Avaluar és aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum 

per competències. Barcelona. Departament d’Educació, 2020. 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-

basiques/eso/avaluar-aprendre.pdf 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-valors.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-valors.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-cultura-valors.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-cultura-valors.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/avaluar-aprendre.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/avaluar-aprendre.pdf

