
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  

 

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

1 

 

 

Principi 2. Dret a una protecció especial 

que asseguri un creixement mental i 

social sa i lliure. 
 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Ernst, La verge castigant l’infant davant de tres testimonis (1926)  

  

1. ¿Què veus? o ¿Què veiem en aquest quadre? (descriure 

colors, formes, figures, disposició de les formes, 

atmosfera...)  

 

Observar, relacionar, 

descriure 

 

 

 

2. ¿Què et suggereix el que veus? ¿Què hi podria haver 

encara que no ho veiem?  (Olors, sons, temperatura, 

estats d’ànim, vida dels personatges, lloc, època...) 

Inferir, imaginar, 

relacions tot i parts 

 

 

3. ¿Tens alguna experiència personal que et relacioni lab la 

situació que planteja l'escena? 

Recordar, relacionar, 

connectar 
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4.¿Has conegut mai algú que tingui alguna cosa en comú 

amb aquest personatge? (gest, posat, aspecte, manera de 

vestir, etc.)              

Relacionar amb 

experiències 

passades 

 

6. ¿Hi ha alguna cosa que et sorprengui en aquest 

personatge o en l’entorn? 

Qüestionar, 

problematitzar 

 

7. ¿Et planteja algun interrogant? ¿Faries alguna pregunta 

al retratat/da o al pintor? 

Esbrinar, preguntar 

 

 

8. ¿Pots respondre a aquests interrogants?                                            Esbrinar, raonar 

 

9. ¿On pots trobar més informació sobre algun dels 

aspectes que t’hagin sorprès? 

Recerca informació 

 

10. ¿Quin títol posaries al quadre?  Síntetitzar 

 

11. ¿Què ens diu aquest quadre sobre el primer principi 

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

COMPRENSIÓ 

Formulació del principi  

Principi 2: L'infant ha de gaudir d'una protecció especial i disposarà 

d'oportunitats i serveis establerts per la llei, i d'altres mitjans, a fi que pugui 

desenvolupar-se físicament, mentalment, espiritualment i social, d'una 

manera sana i normal, en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar 

lleis amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se 

serà l'interès superior de l'infant. 

 

Vocabulari  
 

a. Protegir Significa defensar, custodiar, socórrer i ajudar. 

 

Desprotegit és sinònim de .... 

 

• Desvalgut 

• Abandonat 

• Descobert 

• indefens   



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  

 

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

3 

 

• no preservat 

• desamparat 

 

b. Créixer o desenvolupar-se 

 

Desenvolupar-se o créixer és una experiència que en major o menor grau 

tots tenim. Desenvolupar-se implica canviar, vol dir millorar ja sigui en l’ordre 

físic o moral. 
 

Posa un exemple de desenvolupament físic 

Posa un exemple de desenvolupament mental 

Posa un exemple de desenvolupament espiritual 

Posa un exemple de desenvolupament social 

 

c. Llibertat 

 

La llibertat és condició per a poder exercir les activitats pròpies de l'ésser 

humà. Si no tenim llibertat, no podem actuar amb responsabilitat. Els infants, 

a la seva manera, necessiten conèixer aquesta condició per poder créixer amb 

seny i raonabilitat. 

 

Estàs d'acord o en desacord amb les següents afirmacions? Si hi estàs 

d'acord, per què hi estàs? I si no ¿per què no? Treballarem primer 

individualment i després posarem les respostes en comú. 

 

 D'acord  En desacord  No ho 

sé 

1. Al pati som lliures de jugar o no.    

2. Puc triar els amics.    

3. Som lliures quan no ens vigila 

ningú. 

   

4. Som lliures d’anar a l’escola.    

5. Som lliures de triar els pares.    

6. Som lliures quan podem fer el que 

volem. 

   

7. Només som lliures quan estem 

sols. 

   

8. Som lliures de triar el menú cada 

dia. 

   

9. Som lliures quan no hi ha regles.    

10. Som lliures de jugar al parxís 

sense regles. 

   

....    
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Reflexió: 

 

• En quins apartats estem d’acord? 

• En quins apartats no estem d’acord? 

• Els arguments que hem usat per justificar les respostes són bons? 

 

d. Digne 

 

Digne és allò que es considera estimable, notable, meritori, mereixedor de 

crèdit, que mereix ser lloat, exaltat, però també decent, íntegre, honrat. 

 

• Sinònims de “digne”? 

 

Busca altres paraules cada vegada que surt la paraula digne. 

• Es digne d’una alabança 

• Aquesta situació és indignant 

• No s’ha dignat dir-me hola 

• M’indigna que em parlis així 

• És un conte digne de ser admirat 

• És tracta d’una persona molt digna 

 

Et poden ajudar els següents mots: respectable, íntegre, molest, valuós, 

considerat, positiu, legítim, estimable, mereixedor, etc. 

 

e. Promulgar  lleis 

 

Promulgar significa ordenar, imposar, establir, regular, dictar, reglamentar. 

Les lleis són disposicions que regulen la vida social, política i econòmica dels 

éssers humans. Les lleis són un tipus de normes que han estat imposades 

per una autoritat legal: un govern, un parlament, etc. Solen tenir més força 

que les regles i normes, ja que el seu incompliment comporta un càstig. 

 

 D’acord En desacord No ho 

sé 

-Tots els països tenen les mateixes lleis    

-Tothom compleix les lleis    

-Mai no s'han de complir les lleis    

-Algunes lleis s'han de complir i altres 

no 

   

-Les lleis les decidim (o les hem 

decidit) entre tots i totes 

   

-Les lleis no es poden canviar    

-Les lleis ens han estat imposades    
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-Les lleis van variant al llarg del temps    

-Totes les lleis tenen excepcions    

-Les lleis s'han fet per ser complertes    

-Qui no compleixi una llei ha d'anar a la 

presó 

   

.....    

 

Reflexió: 

 

• En quins apartats estem d’acord? 

• En quins apartats no estem d’acord? 

• Els arguments que hem usat per justificar les respostes són bons? 

 

Històries de vida 
 

Em dic Raül, però tots em diuen “el banano” perquè sempre menjo bananes 

que em donen a les parades del mercat Central de la ciutat. Tinc 14 anys, tot 

i que no n’estic molt segur perquè no recordo els meus pares. 

Sempre he viscut al carrer des que tinc memòria, dormint entre cartrons de 

caixes, al voltant del mercat. Quan puc, treballo com a descarregador dels 

camions que arriben amb els queviures que compren els hotels per a turistes. 

Amb una mica de sort em paguen el menjar i de vegades em donen diners. 

Aquesta vida és molt dura. Els camions arriben a les cinc del matí i si no ets 

el primer no t’agafen. Sovint hi ha baralles per recollir les sobres que llencen 

perquè arriben fetes malbé. Jo tinc sort, perquè estic amb la colla que som 

més forts i els altres nois ens respecten. De vegades em fan pena els petits 

que es queden sense res i, sense que els altres se n’adonin, comparteixo amb 

ells el que tinc. El pitjor de tot és que mai no podré ser res més. A mi el que 

m’agradaria és tenir un cotxe i passejar per la ciutat els turistes que donen 

bones propines. També m’agradaria estudiar i poder “ser algú”. 

Font: Carpeta d’educació en valors  

 

 

 

 

Reflexió: 

 

• Des de quina edat tens records, tu? (Feu una mitjana de la classe i 

calculeu els anys que fa que Banano viu al carrer 

• Quins són els desitjos de Raül? 

• Comenta la frase “El pitjor de tot és que mai no podré ser res més”? 

(fixeu-vos que diu ser res més)  
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• Què significa per a ell “ser algú”? 

• Imagina’t com deu ser el dia per a Banano i els altres nens. Confecciona 

una agenda dels horaris d’aquests infants.  

• Com deuen resoldre les qüestions del vestir, o què passa quan estan 

malalts? 

• Pots imaginar-te per un moment que estàs en la seva situació? Com et 

sentiries? 

 

Joc 
 

Juguem a l'illa felicitat 

 

Imaginem que som el president o presidenta de l'illa felicitat i ens cal elaborar 

lleis. En aquesta illa hi viuen 1000 persones de totes les edats. Digues-nos 

en quins assumptes faríeu lleis i quins deixaríeu perquè s'organitzessin els 

habitants: 

• Educació 

• Llengua de la comunitat 

• Acceptació d'immigrants 

• Tràfic 

• Transport 

• Llibertat per entrar i sortir de l'illa 

• Seguretat 

• Religió 

• Sanitat 

• Alguns més .... 

 

Una vegada decidides les lleis que cal dictar, us reuniu per grups i prenent un 

dels aspectes comenceu a pensar quines lleis formularíeu. Després ho 

posarem en comú. 

 

Reflexió: 

 

• Ha estat fàcil promulgar lleis? 

• Hi ha hagut acord? 

• Les lleis que heu dictat s’assemblen a les que tenim? 

• Són millors que les que tenim nosaltres? En què us baseu? 

• Què hem après sobre la formulació de lleis amb aquest joc? 
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TEMÀTICA 

 

PROTECCIÓ 
 

Estar protegit/da significa que no et poden fer mal, que no et poden 

maltractar, ni humiliar, és una forma d’estar segur, de gaudir d’un benestar 

personal i col·lectiu. Significa que algú et defensa, custodia, vigila les 

situacions de risc i aquest algú actua per socórrer i ajudar.  

 

a. Aclariments 

 

• És el mateix protegir que cuidar? 

• Què és primer? 

• Què és més important? 

• Per què creus que els infants han de gaudir de “protecció especial”? 

• Quines altres persones necessiten protecció? 

• Cal que hi hagi lleis que protegeixin els infants? 

 

 

b. Pla de diàleg: Sentir-se desprotegit 

• ¿T'has trobat mai en una situació en què t'has sentit desvalgut/da? 

• ¿Et sembla que les nenes acostumen a estar més desvalgudes que els nois? 

• ¿Et sembla que els infants acostumen a estar més desprotegits que els 

adults? 

• Quan et sents desprotegit o desvalguda, a qui pots acudir? 

• Si necessites que algú t’ajudi a l’escola a qui ho demanes? 

• Trobes bé ajudar un company o companya? 

• Trobes bé que un company o companya t’ajudi? 

• Com et sents quan algú t’ajuda? 

• Tu acostumes a ajudar als altres? 

 

Violència o maltractatament 

 

Un aspecte de la desprotecció es quan algú ens fa mal.  Quan algú company 

o adult ens colpeja, ens insulta o ens maltracta, és a dir, quan algú exerceix 

violència sobre nosaltres. 

 

Classificar accions violentes 

 

Digueu de quin tipus d’acció violenta són alguns comportaments d’aula: 

 

Violència física (F)       
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Violència psicològica (P)         

Violència sexual (S) 

Violència racista (R)        

Violència social (SO) 

 

 F P S R SO 

1. Agafar un objecte d’algú sense demanar-ho.      

2. Trencar la motxilla d’un nen o nena.      

3. Agafar uns colors de l’estoig d’un company /a      

4. No voler seure al costat d’un nen o nena      

5. Voler seure constantment al costat d’un nen o nena per fer-li 

la punyeta 

     

6. Anomenar sempre algú per un defecte: ulleres, grasseta...      

7. Menysprear les opinions que dóna algun nen o nena      

8. Referir-se despectivament a algú per la seva situació social.      

9. Referir-se despectivament a algú per un tret: llargarut, secall      

10. Ignorar algú basant-se en un rumor.      

11. Prendre coses sense importància de manera reiterada.      

12. Donar clatellades a algú com si fos una broma.      

13. Tractar un nen o nena com si fos inferior      

14. Parlar malament d’algú.      

15., mentre no es queixi.      

16. Insultar       

17. Referir-se sempre a algú amb un malnom      

18. .....       

 

Reflexió: 

 

• Hem entès les diferents formes de violència? 

• Què hem de fer quan ens sentim víctimes d’alguna d’aquestes formes de 

violència? 

 

DESENVOLUPAMENT SA I NORMAL 
 

a. Què entenem per “sa”? 

 

Busquem paraules que siguin antònims de “sa” 

- He trobat un ambient molt... 

- M’ha semblat una persona .... 

- El metge diu que estic..... 

- És una alimentació..... 

- Les proves diuen que estic.... 
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- Són activitats molt.... 

 

b. Desenvolupar-se amb normalitat 

 

Créixer o desenvolupar-se significa fer gran o rendible alguna cosa, ja sigui 

d’ordre físic, moral o econòmic. Per això diem de que hem crescut, que els 

infants es fan grans perquè van tenint més seny. Vegem ara amb cert detall 

quines coses romanen i que coses canvien en el créixer: 

 

 

Canvia  No canvia No ho sé 

1. El meu cos    

2. La meva roba    

3. La talla de la meva roba     

4. Els meus sentiments    

5. Les coses que faig    

6. Els jocs als quals jugo    

7. Els meus somnis    

8. El que vull ser de gran    

9. Les meves opinions sobre les 

coses i les persones 

   

10. Els amics o amigues    

11. Les meves sabates    

12. Els meus programes de TV 

preferits 

   

13 ...    

 

 

c. Qüestions sobre el creixement 

 

• Créixer significa poder fer més coses? 

• Créixer vol dir fer-les millor? 

• Com saps si creixes i et desenvolupes: per què t'ho diuen o perquè 

ho notes? 

• Pots dir dos aspectes (físics, mentals, morals, etc. ..) en els quals 

hagis notat que has crescut? 

• Hi ha coses que pots fer ara i que abans no feies? 

• Hi ha algun aspecte que creus que podràs aconseguir l'any que ve, 

però que ara encara no n’ets capaç? 

• Creus que creixes en la direcció que vols, en el sentit de ser la 

persona adulta que vols ser? 

• El cos creix i es desenvolupa, la ment també? 

• La personalitat d'una persona pot créixer i desenvolupar-se? 

• Qui t’ajuda a desenvolupar-te i créixer? 
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• Creus que tots els nens i nenes del món poden desenvolupar-se i 

créixer com tu? 

 

d. Qui és normal? 

 

Ser normal 

 

Eli és massa gran 

L’Anna és massa petita 

En Daniel està massa gras 

L’Emili està massa prim 

En Floren és molt tancat 

La Flora és massa oberta 

La Cornèlia és massa guapa 

L’Aitor és massa lleig 

L’Ester és massa llesta 

En Kepa és massa tonto 

L’Ignasi és massa vell 

En Xavier és massa jove 

Tots tenim massa d’alguna cosa 

Tots tenim poc d’alguna cosa 

Tots som d’alguna manera no normals 

¿Hi ha algú que sigui completament normal? 

No, aquí no hi ha ningú. 

Aquesta és la norma! 
 

Adaptació del poema original de W.Bienek, 1995 

 

• En grups de 4 llegir el text i intentar explicar què vol dir ser normal. Es pot 

combinar el poema amb el curtmetratge “Normal” d’Isabel Coixet, que 

trobaràs aquí. https://blocs.xtec.cat/parlemdedrets/drets/educacio-infantil/educacio-

primaria/els-principis/segon/segon-activitats/ 

 

CONDICIONS DE LLIBERTAT I DIGNITAT 

• Quines de les següents condicions creus que són de llibertat i dignitat: 

 

- Viure entre la pobresa i menjar una vegada al dia 

- Fer almenys tres àpats al dia 

- Treballar vuit hores per guanyar un sou de misèria 

- Buscar enmig de les escombraries alguna cosa per a menjar 

- No tenir medicines per poder curar una grip 

- Portar sabates i poder anar a escola 

https://blocs.xtec.cat/parlemdedrets/drets/educacio-infantil/educacio-primaria/els-principis/segon/segon-activitats/
https://blocs.xtec.cat/parlemdedrets/drets/educacio-infantil/educacio-primaria/els-principis/segon/segon-activitats/
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- Portar sabates de l’últim model 

- Veure la televisió cada dia 

- Haver d’anar a buscar l’aigua a una hora de camí 

- No saber si els seus pares tornaran a la nit 

- Tenir goteres a la barraca 

- Tenir un cotxe últim model 

- No poder anar a l’escola 

-....... 

 

 

MIRADA NO VIOLENTA 
 

Assetjament escolar 

 

L’assetjament escolar és maltracte d’un nen o nena contra un altre o altra, a 

qui escull com a víctima d’atacs repetits. Aquesta acció, negativa i 

intencionada, deixa les víctimes en situacions de desprotecció i difícilment 

poden sortir-se’n pels seus propis mitjans. La continuïtat d’aquestes relacions 

provoca efectes negatius en les víctimes: disminució de l’autoestima, estats 

d’ansietat i fins i tot quadres depressius, cosa que en dificulta la integració al 

medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges. 

Com detectar l’assetjament? 

• Se sol donar entre alumnes de la mateixa edat 

• Suposa un abús de poder o desequilibri de força. 

• Es repeteix en el temps. 

• Hi ha amenaces o danys físics 

a. És assetjament? 

 

Aclarir si aquestes situacions responen a assetjament o no. 

Ajudar els infants a identificar quines d’aquestes conductes, totes elles 

reprobables, són tòxiques i denoten trets d’assetjament. 

 

 Assetjament  No 

assetjament 

1.En Josep un dia em va pegar   

2.La Laia sempre em dona empentes   

3.En Joaquim em pega sempre   

4.La Teresa m’agafa les coses del plumier 

sense permís 

  

5.La Laia em trenca les coses   
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6.En Simó m’insulta i m’amenaça   

7.La Rosa em pren l’esmorzar   

8.La Maria em guixa sempre la llibreta    

9.En Ferran no em deixa jugar mai   

10.El Joel sempre em dóna cops i em 

pega 

  

11.La Dolli es burla de mi i diu que soc 

lleig 

  

12. Fora de classe una colla de l’escola 

em persegueixen i em fan caure de la 

bici. 

  

13. Em diuen de tot i em buiden la 

motxilla 

  

….   

 

Reflexió: 

 

• És clara la frontera entre assetjament o no assetjament? 

• Com creus que se sent algú que és assetjat?  

• La persona que és intimidada n’és responsable?  

• Per què creus que algú assetja una altra persona? 

• L’assetjament és una forma de violència?  

• L’assetjament és inevitable?  

• Si sou amics o amigues d'algú que se sent intimidat, heu d'informar els 

adults?  

• Per què no ho volen dir o denunciar els nens i nenes assetjats?   

• Qui són els responsables de resoldre un problema d'assetjament?  

 

L’assetjament escolar és un tipus de relació molt més complexa que un simple 

brot de violència espontània; és un procés més complex que comporta la 

ruptura de les igualtats en les relacions entre companys i companyes, de 

domini-submissió que comporta el deteriorament psicològic de la víctima i, 

alhora, el deteriorament moral de l'agressor. 

 

b. Representació teatral 

 

Treballaran en grups petits per fer una representació sobre el tema de 

l’assetjament. El grup gran es divideix en tres subgrups i s’assigna una escena 

a cada grup. Se’ls dona 15 minuts per preparar la seva representació en la 

qual hi ha d’haver un personatge intimidador, una víctima i uns espectadors. 

 

Després en rotllana reflexionem sobre les representacions. Se’ls pot 

preguntar: 
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• En què s’ha inspirat cada grup per fer la representació? Són històries 

viscudes, escenes de pel·lícules o inventades? 

• Les escenes eren realistes? 

• A l'escena que ha representat el primer grup, quins comentaris 

constructius podrien solucionar la situació?  

• Respecte a l'escena representada pel segon grup, és fàcil parlar amb un 

intimidador/a? Quines estratègies produirïen efectes positius i quines 

produirien efectes negatius? 

• Pel que fa a la tercera representació, és fàcil parlar amb un amic o amiga 

que està essent intimidat? Quina és la millor manera de trobar solucions que 

siguin acceptables per a la víctima?  

 

Si ets la víctima 

 

Si sofreixes assetjament, què creus que has de fer? 

a. Enfrontar-te als teus assetjadors i posar-te al seu nivell? 

b. Acudir a professorat, família o companys per tal que t'ajudin?  

c. Passar del tema fins que s'oblidin de tu?  

d. Altres 

 

Si la víctima és un altre 

 

Si veus que un company o companya sofreix assetjament, què creus que 

has de fer? 

a. Enfrontar-te als assetjadors i defensar el company o companya?  

b. Acudir a professorat, pares o companys per tal que t'ajudin?  

c. Passar del tema i oblidar-te’n, perquè no és cosa teva?  

d) Altres 

 

MIRADA VIOLETA 

 
Desprotecció de les nenes 

 

A les dones se’ls ha reconegut la importància en l’àmbit privat però no en 

l’espai públic i això encara afecta les dones que es poden sentir desprotegides 

en determinades circumstàncies o les poden fer sentir desprotegides. 

La discriminació de les nenes i les dones en els països desenvolupats s'ha 

reduït a passos de gegant durant els últims cent anys: el dret a vot, l'accés a 

treballs que estaven reservats als homes, la conquesta de l'educació 

universitària són, entre altres, alguns exemples d'això. S’ha avançat molt, 

però avui dia encara és possible identificar discriminacions quotidianes de les 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cuales
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=acosadores
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quals moltes vegades no som del tot conscients, i que consisteixen 

bàsicament en l'assignació de rols i estereotips de gènere que perpetuen la 

desigualtat. 

 

a. Distincions de gènere 

 

• Procureu omplir aquestes caselles amb els valors habitualment 

assignats al gènere masculí i al gènere femení 

 

Gènere femení Gènere masculí  

  

  

  

  

  

  

  

 

independència     por 

dependència       valentia 

estabilitat           debilitat 

inestabilitat        fortalesa 

dinamisme      passivitat 

passivitat        agressivitat 

afectivitat       capacitat lògica 

intuïció           racionalitat 

sentimental     força 

 

Reflexió: 

 

• Heu coincidit? 

• Hi esteu d'acord? 

• Coneixeu almenys en cada cas una excepció? 

• Els nens us sentiu identificats amb aquests adjectius? 

• Les nenes us sentiu identificades amb aquests adjectius? 

 

 

b. Comentaris sexistes 

 

L’existència d’estereotips i rols de gènere molt marcats socialment limiten, 

sovint, les persones a l’hora d’expressar-se i de desenvolupar-se lliurement. 

Crear consciència entorn dels estereotips, i proposar models alternatius de 
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masculinitat i feminitat més igualitaris faciliten la construcció d’una identitat 

lliure.  

Es tracta de construir identitats lliures d’estereotips fa que les persones no 

se sentin forçades ni pateixin els perjudicis de viure, de manera obligada i 

discriminatòria, la construcció de la pròpia identitat segons unes expectatives 

 

  Comenteu cadascuna de les frases següents: 
 

• Mentre els nens juguem al futbol, les nenes es pinten les ungles.  

• A casa mana el pare, perquè és el cap de la llar.  

• Tots els nens i nenes es mereixen el mateix tracte.  

• Els nens no poden vestir-se de color rosa. 

• És millor tenir un fill que una filla. 

• Els nens són violents, les nenes sensibles. 

• Les nenes han d’ajudar a casa 

• Les nenes són més presumides que els nens 

• Les nenes són més afectuoses que els nens 

• Els nens són més valents que les nenes 

 

Reflexió: 

 

• Feu una columna amb les qualitats o gustos pretesament de nens i 

qualitats i gustos pretesament de nenes. 

• Què ens diuen dels nens i que ens diuen de les nenes aquestes llistes? 

• En quina de les frases esteu més en desacord? 

• En quina frase podríeu estar més d’acord? 

  

 

ACTIVITATS 

MIRAR 
 

 

 

 

 

B.E. Murillo, Nen mendicant. (c. 1650) 
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R. Durancamps.  Nen famèlic i 

abandonat, 1939  

 

 
 

 

 

 

 

 

P. Renoir. Estudis de caps d’infants, 

1881 

 

 

Reflexió: 

 

• Quin d’aquests quadres exemplifica per a tu 

L’estimació       l’abandó 

La solitud     la desprotecció 

La tristesa     l’alegria 

..... 

• Que tenen a veure cadascun dels quadres amb el principi 2? 

 

 

ESCOLTAR 
 

Cançó 
 

Himne de la infància 

de Save the Children  

 

Pertot arreu i per tot el món 

les nenes i els nens venim amb il·lusió 

Portem a la motxilla la nostra Convenció 

i a les butxaques rialles i cançons 

I tant de bo, que sigui així, 

http://pintura.aut.org/
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I tant de bo, segur que si! 

I som aquí, ara i aquí, 

l’endemà ja arribarà 

Les nenes i els nens d’aquí i d’allà (2X) 

Per tot això, diu la Convenció: 

Tenim dret a viure una vida digna 

Nens i nenes tenim dret a la salut 

I a no ser mai discriminats 

I tant de bo, que sigui així, 

I tant de bo, segur que si! 

I som aquí, ara i aquí, 

l’endemà ja arribarà 

Les nenes i els nens d’aquí i d’allà (2X) 

Per tot això, diu la Convenció: 

Nens i nenes tenim dret a l’educació 

Tenim dret a jugar i ser escoltats 

però sobre tot a ser estimats 

I tant de bo, que sigui així, 

I tant de bo, segur que si! 

I som aquí, ara i aquí, 

l’endemà ja arribarà 

Les nenes i els nens d’aquí i d’allà (2X) 

 

Reflexió: 

 

• Per què et sembla que es diu Himne i no només cançó? 

• Què és això de la Convenció? Ens caldrà esbrinar-ho. 

• La cançó fa notar que són drets per a tots els infants? Com ho diu? 

• Quins són els drets que proposa la cançó? 

• Per què la tornada diu: Tant de bo? 

• A tu, què et sembla la cançó o himne? 

 

 

La podeu escoltar aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=hf9_AybSuTY 

 

 

Música clàssica 

 
Prokófiev. Música per a nens, Op. 65 (1935).  

 

La%20podeu%20escoltar%20aquíhttps:/www.youtube.com/watch?v=hf9_AybSuTY
La%20podeu%20escoltar%20aquíhttps:/www.youtube.com/watch?v=hf9_AybSuTY
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Autor de molts obres per a nens i nenes com ara:  Quatre peces Op.3 (Conte, 

broma, Marxa i fantasma) o Contes de l'àvia 1918, i Pere i el Llop 1936).  

A “Música per a nens” es recorre la jornada d'un infant des que desperta fins 

que s'adorm: 

 

 

1. El matí https://www.youtube.com/watch?v=etAOuGf9HQ0 

2. El passeig  https://www.youtube.com/watch?v=n00tOA7_G10 

3. Historieta https://www.youtube.com/watch?v=slW2IeJZokk 

4. Tarantel·la https://www.youtube.com/watch?v=98OlKJuCbVU 

5. Remordiments https://www.youtube.com/watch?v=5hnLbHwoW5o 

6. Vals https://www.youtube.com/watch?v=VifM3pq_2Lc 

7. El seguici de les llagostes https://www.youtube.com/watch?v=lR5sSEL4xss 

8. La pluja i l'arc de Sant Martí 

https://www.youtube.com/watch?v=thXG4eU2PHM 

9. Atrapa’l si pots https://www.youtube.com/watch?v=tbSsW1_-V6U 

10. Marxa  https://www.youtube.com/watch?v=S8Z6fO0z_t8 

11. Tarda https://www.youtube.com/watch?v=5zJRqhp9MJk 

12. Sobre els prats es passeja la lluna  

https://www.youtube.com/watch?v=2Rsu1uUNgzA 

 

Qüestions: 

 

• Quin moment del dia ha de representar l'escena que ens ofereix el 

quadre de Murillo que hem observat? Justifica la teva respostes i busca en 

les 12 peces quina és la que encaixa millor amb la situació que planteja la 

situació que il·lustra el quadre. 

• Quina d'aquestes peces creus que encaixa més amb el sentit d'aquest 

segon principi de la Declaració? (Si la pregunta és massa àmplia, es pot 

treballar amb un dels conceptes i intentar il·lustrar-lo amb un fragment 

musical) 

• Proposem també que s'ajudi a seguir amb atenció l'audició a partir d'una 

plantilla del tipus que oferim a continuació, perquè l’alumnat pugui anar 

assenyalant les seves impressions i al final serveixi de memòria per a les 

diferents peces: 

 

 Il·lustra el 

principi 

No il·lustra 

el principi 

Per què? 

1. El matí    

2. El passeig    

3. Historieta    

4.Tarantela    

5. Remordiments    

https://www.youtube.com/watch?v=etAOuGf9HQ0
https://www.youtube.com/watch?v=n00tOA7_G10
https://www.youtube.com/watch?v=slW2IeJZokk
https://www.youtube.com/watch?v=98OlKJuCbVU
https://www.youtube.com/watch?v=5hnLbHwoW5o
https://www.youtube.com/watch?v=VifM3pq_2Lc
https://www.youtube.com/watch?v=lR5sSEL4xss
https://www.youtube.com/watch?v=thXG4eU2PHM
https://www.youtube.com/watch?v=tbSsW1_-V6U
https://www.youtube.com/watch?v=S8Z6fO0z_t8
https://www.youtube.com/watch?v=5zJRqhp9MJk
https://www.youtube.com/watch?v=2Rsu1uUNgzA
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6. Vals    

7. El seguici de les llagostes    

8. La pluja i l'arc de Sant Martí    

9. Atrapa’l si pots    

10. Marxa    

11. Tarde    

12. Sobre els prats es passeja la 

lluna 

   

 

 

LLEGIR   
 

Conte:  El rei indigne 

de Pedro Pablo Sacristán 

  

Hi havia una vegada un rei ric i poderós, dotat de gran intel·ligència i encara 

de més gran supèrbia. Tan gran era el seu orgull, que ningú li semblava un 

rival digne per gaudir de la seva afició favorita, els escacs, i va fer córrer la 

veu que donaria la desena part de les seves riqueses a qui mostrés tenir la 

dignitat suficient. En canvi, si el rei no el considerava un adversari digne, 

seria decapitat immediatament.  

Molts van arriscar les seves vides desafiant el rei orgullós. Fossin rics o 

pobres, maldestres o intel·ligents, el rei els trobava sempre indignes, ja que 

o no eren jugadors savis, o no podien rivalitzar amb el seu poder. Amb el 

temps, van desaparèixer els rivals temeraris, i el rei va comprovar satisfet 

que no hi havia a la terra ningú digne d'enfrontar-s'hi.  

Anys després, un pobre captaire es va acostar a palau amb la intenció de 

jugar contra el rei. De res no van servir les paraules d'aquells amb qui es va 

creuar, que tractaven d'evitar una mort segura, i va aconseguir arribar al rei, 

qui en veure el seu aspecte esparracat no va creure que a aquell home li 

hagués passat pel cap ser un rival digne seu. 

- ¿Què et fa pensar que ets digne d’enfrontar-te a mi, parracaire espellifat? 

Va dir el rei irritat, fent cridar el botxí. 

- Que et perdono el que vas a fer. Series tu capaç de fer això? - va respondre 

tranquil el captaire.  

El rei va quedar paralitzat. No esperava  una resposta així, i com més ho 

pensava, més sentit tenien les paraules d'aquell home. Si el condemnava a 

mort, el captaire tindria raó, i resultaria més digne que ell mateix per la seva 

capacitat per perdonar; però si no ho feia, hauria sortit amb vida, i tots 

sabrien que era un adversari digne... Sense haver mogut una fitxa, es va 

saber perdedor de la partida. 

- ¿Com és possible que m'hagis derrotat sense jugar? Jugui o no jugui amb 

tu, tots veuran la meva indignitat.- va dir el rei abatut.  
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- Us equivoqueu, senyor. Tots coneixen ja la vostra infàmia, ja que no són 

les persones les indignes, sinó les seves obres. Durant anys heu demostrat 

amb les vostres accions com d’ infame i injust vau arribar a ser tractant de 

jutjar la dignitat dels homes al vostre gust. El rei va comprendre la seva 

deshonra, i arrepentit dels seus crims i la seva supèrbia, va mirar el captaire 

als ulls. Hi Va veure tanta saviesa i dignitat, que sense dir cap més paraula 

li va lliurar la seva corona, i canviant els seus vestits, el va convertir en rei. 

Embolicat en els parracs d'aquell home, i amb els ulls plens de llàgrimes, la 

seva última ordre com a rei va ser tancar-se per sempre a la masmorra més 

profunda, com a paga per totes les seves injustícies.  

Però el nou rei va mostrar ser tan just i tan savi, que només uns pocs anys 

després va alliberar el rei anterior del seu càstig, ja que el seu penediment 

sincer l’havia fet digne del perdó. 

 

Reflexions: 

 

• Buscarem una alternativa a les distintes formes de la paraula “digne” que 

apareixen en el text. 

• Parlarem de quin sentit té el conte. 

• Finalment interpretarem el sentit que té per a cadascú de nosaltres la 

paraula dignitat. 

 

 

CURTMETRATGE  
 

Bully Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=3LlzQ0ci3Jk 

 

Curt de dibuixos (10') produït per UNICEF i National Film Board of Canada. 

Identifica les conductes de maltractament i el procés de victimització. No hi 

ha paraules i el missatge arriba de manera clara i contundent. Visualment és 

interessant i la banda sonora és rítmica i encertada. L'objectiu és estimular 

la discussió en el grup classe. 

 

Durada: 10’20’’  

Sin palabras 

 

Proposta didàctica: http://www.xtec.cat/~jcollell/Z94Bully%20Dance.pdf 

 

Reflexió: 

 

• Què ens explica aquest curtmetratge? 

• Hi ha alguna cosa que no hagis entès ? 

https://www.youtube.com/watch?v=3LlzQ0ci3Jk
http://www.xtec.cat/~jcollell/Z94Bully%20Dance.pdf
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• Hi ha alguna cosa que t’hagi sorprès ? 

• Hi ha alguna cosa que t’hagi molestat ? 

• Després de veure el vídeo, pots pensar que deu significar Bully dance? 

 

Normal  

https://vimeo.com/173260993 

 

En forma de videoclip, Isabel Coixet presenta una colla de personatges que 

suggereixen una reflexió sobre el que és i el que no és ser "normal". 

 

Reflexió: 

 

• Què ens diu aquest vídeo sobre la normalitat? 

• Hi ha algun personatge que no t’hagi semblat normal? Per quina raó? 

• Tu et consideres normal?  

• Aquí la intervenció del professorat és fonamental per trencar l’estereotip 

que normal significa l’habitual o l’usual. En tot, cas ajudar-los a sortir del 

camp restringit del seu entorn i ajudar-los a obrir horitzons. 

 

FER 
 

QUADERN PERSONAL 

 

Prenem les paraules clau del principi i col.lectivament procurem fer un conte 

que tingui començament, nus i final. Quan l’hàgim escrit a la pissarra el 

passarem a la llibreta personal 

 

CONJUNTAMENT 

En grups de quatre fer una proposta per una campanya que eviti els càstics 

corporals. 

Una vegada feta la proposta, l’exposem i triem col.lectivament la que trobem 

més adequada, oferint bons criteris per a la tria: originalitat, eficàcia, 

rellevància, utilitat, rapidesa, economia, etc. 

 

QUÈ HI PUC FER JO? 

 

Pensar quines actituds i actuacions es poden proposar en els distints àmbits 

en els quals et mous: 

 

• Què hi pot fer la meva família? 

https://vimeo.com/173260993
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• Què hi pot fer la meva escola? 

• Què hi poden fer els mitjans de comunicació? 

 

Una vegada pensat, ho podem parlar conjuntament i triar alguna opció 

factible de cada apartat. 

 

 

INFORMACIONS 
                                                                 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

 

No al càstig corporal 

 

Castigar amb cops, bufetades, clatellots, usant estris com cinturons o bastons 

havia estat una forma de corregir i castigar les malifetes dels infants. Aquesta 

pràctica cruel, expeditiva i, com s’ha demostrat gens efectiva amb el temps, 

ha estat considerada un delicte. Prop d’una vintena de països han adaptat les 

lleis per posar fi al càstig físic (entre parèntesis la data quan es va canviar la 

llei): 

 

Suècia (1979) 

Finlàndia (1983) 

Noruega (1987) 

Àustria (1989) 

Xipre (1994) 

Dinamarca (1997) 

Letònia (1998) 

Croàcia (1999) 

 

Alemanya (2000) 

Bulgària (2000) 

Israel (2000) 

Islàndia (2003) 

Romania (2004) 

Ucraïna (2004) 

Hongria (2005) 

Grècia (2006) 

Holanda (2007) 

Nova Zelanda (2007) 

Espanya (2009). 

 

Reflexió: 

 

• Comenteu el significat d’aquesta informació 

• Informeu-vos de nous països que es puguin afegir a la llista? 

• Quants països queden encara que donen per bons els càstigs físics? 

• En els països on encara no està prohibit què els diries? 

• Per reprendre i corregir els infants calen els cops? 

• Quins altres mitjans usaries tu per castigar una malifeta? 
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Algunes notícies 

 

• Els pares de la Gran Bretanya poden pegar als seus fills o filles sempre que 

sigui un càstig raonable. 

• A Sud-àfrica el càstig corporal està prohibit a l'escola, però els pares poden 

assotar els seus fills o filles. 

• A Austràlia la llei permet als pares de família castigar els seus fills o filles 

mentre »El dolor sigui passatger»! 

• El càstig corporal als infants va quedar totalment prohibit des del  1979 a 

Suècia.  

• Els càstigs corporals són legals a les escoles públiques de 19 estats dels 

EUA. 

 

Reflexió: 

 

• S’entén que el càstig corporal és maltractament? 

• Si algú és maltractat, viu en llibertat i dignitat? 

• La llei ha de protegir els infants maltractats? 

• Quines institucions s’ocupen dels maltractaments als infants? (Esbrinar) 

• Saps algun servei establert per la llei que protegeixi els infants del 

maltractament? 

• Un dels  telèfon que recull casos de maltractament és el 900 300 777 

 

 

QUI AJUDA? 
 

Save the children 

https://www.savethechildren.es/  

 

És una institució privada, sense ànim de lucre, plural 

i independent. El seu objectiu fonamental és la 

defensa activa dels interessos dels nens i les nenes,  

especialment dels més vulnerables i desafavorits. 

Entre els seus objectius hi ha el de promoure i 

defensar els drets dels infants en el marc de la 

Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de 

l'Infant. Promoure mesures legislatives que 

afavoreixin el compliment d'aquests drets, 

desenvolupar programes de sensibilització i solidaritat, així com contribuir a 

eliminar la discriminació per raó del sexe. També a potenciar 

l'associacionisme infantil i a realitzar projectes de cooperació al 

desenvolupament. 
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DIES INTERNACIONALS 

  

Octubre 7 Dia mundial de l'hàbitat  

Novembre 20 Dia universal dels Infants  

Juny 5 Dia mundial del mediambient  

Juny 20 Dia mundial de les persones refugiades   

 

 


