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Principio 3. Dret a un nom i a una 

nacionalitat. 
 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modest Cuixart, Nens sense nom, 1963.  

 

 

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 amb 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 3: L'infant té dret, des del seu naixement, a un nom i una nacionalitat 

 

Vocabulari  
 

Dret i deure 

 

Tenir dret significa tenir la possibilitat de fer allò que la llei no prohibeix o allò que 

és aconsellable, en algunes declaracions. Significa poder exigir allò que se'ns deu, 

com a persones, com a nens, com a llogaters, com a ciutadans, etc. Tenir drets 

significa també que tothom ha de respectar-los i per això els drets solen anar 

acompanyats dels deures 
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Pla de diàleg: 

 

•  Com saps que tens un deure respecte a algú o a alguna cosa? 

• Tothom té deures? 

• Els nounats tenen deures? 

• Els adults tenen deures envers els nens? 

• Els nens tenen deures envers les nenes? 

• Les nenes tenen deures envers els nens? 

• Els nens i nenes tenen els mateixos deures que els adults? Per què? 

• Els éssers humans tenen deures envers els animals? 

• Tenen deures els animals respecte als seus amos? 

• I les plantes com a éssers vius tenen drets? Creus que haurien de tenir-los? 

 

El nom 
 

El nom propi ens identifica, per això és propi, encara que no sigui únic. Hi ha 

moltes noies que es diuen Maria i jo m'identifico també amb aquest nom. Tenir 

nom és ser algú, per això donem nom als animals domèstics o a les nostres 

joguines més estimades, les nines, els donem importància i singularitat. 

 

• Escriu què saps del teu nom: qui te’l va posar, què vol dir, d’on és originari? 

• Algú més de la teva família porta aquest nom? 

• Té algun sentit per a tu dir-te així o et seria igual un altre nom? 

• El teu nom té a veure amb tu?  

• Series la mateixa persona si tinguessis un altre nom? 

• Si canviessis de nom, tu també canviaries? 

• Què passaria si en lloc de nom tinguessis un número? 

 

 

Nacionalitat 
 

Quan neix un infant ja neix en algun lloc, això és natural. Per biologia estricta som 

dipositats en un espai geogràfic que sol ser proper al domicili dels nostres familiars 

i parents. Arribem al món ja ubicats. 

 

Completa aquesta referència que ens dirà molt sobre la teva identitat: 

 

• Tinc una família (gran o petita, quin lloc ocupes, etc.) 

• Visc en un poble o barri que es diu 

• Vaig a una escola que porta el nom 

• Com a llengua/es parlo  

• A casa es professa com a religió 

• Pertanyo a una regió 

• Que es troba en un continent anomenat 
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• És a l’hemisferi 

• En un planeta anomenat 

 

Reflexió: 
 

• Quina informació sobre tu ens donen aquestes respostes? 

• Quines teniu en comú i quines són diferents? 

 

 

Històries de vida 
 

La història d'Atia i els seus germans i germanes (Madagascar) 

 

Atia (12 anys), Marie-Rose (18 anys) i els seus vuit germans i germanes no estan 

registrats civilment. Oficialment, no existeixen. Un dia es van decidir i van anar amb 

els seus pares per registrar el seu naixement. El jutge es va ocupar de  enregistrar 

i formalitzar l'existència dels germans. La família es presenta davant, del jutge, 

responen les seves preguntes i surten amb uns papers que els poden canviar la 

vida. 

La Marie Rose ara podrà votar i treballar i Atia explica que ara que té un document 

d’identitat podrà anar a l’escola. “Va ser molt important per nosaltres anar a cal 

jutge, estem contents d’haver-ho fet” 

  

Sabies que... a Bolivia, un de cada dos infants no és registrat en néixer. Per això 

no té dret a anar a l’escola ni a rebre atenció mèdica i, per suposat, no podrà votar 

quan sigui gran, perquè no tindrà papers. 

 

Reflexió: 

 

• Quines coses no pots fer si no estàs registrat o registrada? 

• És important tenir una identificació? 

• Si no tens una identificació, no existeixes? 

 

Joc 

 
Qui és qui? 

 

Joc ben conegut per tots, es pot fer en dues modalitats. La primera consisteix que 

un nen o nena de la classe és triat per ser el QUI. La mestra apunta el seu nom en 

un paper i els infants han d’anar preguntant i la mestra només dirà si o no,  per 

exemple: és nen?, és nena?, porta ulleres?, li agraden les mandarines?, avui porta 

bambes? etc. Fins que poc a poc van identificant el personatge i li diuen el nom. 
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Al final de la sessió definim el nen o nena amb els aspectes usats en les preguntes: 

per exemple: és un nen, alt i prim, que porta unes sandàlies i té els cabells foscos 

i llargs, etc.  

 

En segon lloc es pot ampliar a personatges coneguts pels nens i nenes, bé siguin 

històrics, de contes, famosos, científics, esportistes, etc. I la dinàmica és la mateixa: 

cada infant pot fer una pregunta i la mestra o un d’ells ha de dir sí o no. 

 

Aquesta activitat és molt útil per moltes raons: d'una banda per explorar des del 

més general al més concret, per precisar els criteris d'exploració, per afavorir 

l'observació, i per aprendre a fer preguntes i per anar trobant criteris de 

identificació: com és físicament, professió, aficions, relleu social, etc. 

 

Reflexió: 

 

• Ha estat fàcil o difícil trobar la persona, (es poden comptabilitzar les preguntes 

que han estat necessàries per identificar el personatge) 

• Quin ha estat el personatge més difícil? 

• Quina pregunta ens ha donat la pista en cada cas? 

• Si haguéssim fet altres preguntes, ho haguéssim encertat abans? 

 

 

Per saber-ne més: 

 

Badia, D. i Vilà, M. (2016) Jocs d’expressió oral i escrita a El joc a l’aula pas a pas. 

Vic: Eumo Editorial. 

 

 

TEMÀTICA 

 

ELS DRETS I DEURES 
 

Tenir dret és la facultat de poder fer algunes coses, però aquest dret ha d’anar 

acompanyat dels deures que tenen els altres per a respectar-nos. 

Per exemple jo tinc el dret de parlar a classe ,però també tinc el deure d'escoltar 

els altres, ja que ells també tenen el dret de parlar i ser escoltats. No podem parlar 

de drets sense parlar de deures. 
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Correspondència 

 

Si algú té els drets que s'enumeren en la llista de l'esquerra, és que algú ha 

d’atendre'ls i per això aquest algú “té deures". A qui corresponen atendre els drets 

següents? 

 

 DEURE A QUI CORRESPON 

Dret a tenir una educació   

Dret a tenir aliments   

Dret a la seguretat social   

Dret a jugar   

Dret a cantar   

Dret a protecció   

Dret a tenir un metge   

Dret a desobeir   

Dret a sentir la música que t’agrada   

Dret a ser estimat /da   

Dret a tenir pares   

Dret a treballar   

Dret a dutxar-se   

Dret a protestar   

Dret a....   

 

 

TENIR NOM 
 

Estem tan habituals a tenir nom que poques vegades pensem en el seu significat i 

sentit. Aquesta és una bona ocasió per a reflexionar sobre un fet que ens acompanya 

tota la vida. 

 

a. El nom propi 
 

• És igual tenir nom que no tenir-lo? 

• Si tinguessis un nom diferent, series tu? 

• És el teu nom el que et fa ser i sentir-te tu mateix?  

• Et faria res no tenir nom? 

• Et faria res tenir un nom diferent? 

• Si canviessis el teu nom amb el del teu amic series el teu amic? 

• Què passaria si no tinguessis nom? 

• Una nena pot portar un nom de nen i a l’inrevés? 

• Hi ha noms que no se sap si són de nen o de nena? 

• Els noms es poden comprar o vendre? 

• Què és un cognom? 
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• Utilitzes el teu nom quan parles amb tu mateix?  

• Series una persona diferent si tinguessis un nom diferent?  

• Hi ha algun nom que t’agradaria més que no pas el que tens? 

• Et faria res no tenir nom? 

• ¿Els noms es poden comprar i vendre? 

• ¿Els noms es poden canviar? 

• Per què es diu el “nom propi”? 

 

 

b. De noms  
 

De vegades hi ha nens o nenes que tenen noms diferents. 

En aquest exercici, cada persona de la classe ha d’escriure els seus diversos 

noms:  

• El nom que em donen els o les mestres:  

• El nom que em van posar en néixer:  

• El nom que em dona la meva mare:  

• El nom que em dona el meu pare:  

• El nom que em donen els meus amics:  

• El nom que em dono a mi mateix/a:  

 

 

c. El nom i el cognom 

 

Quan es diu que els nens i nenes tenen dret a un nom .... 

 

• Significa un nom de pila o també cognoms? 

• Es pot tenir nom i no tenir cognom? 

• I a l'inrevés, es pot tenir cognom i no tenir nom? 

• Coneixes  algú que té el mateix nom que el teu? I el mateix cognom? 

• Coneixes  algú per un sobrenom i no saps ni com es diu ni com és el seu 

cognom? 

• Coneixes algú que tingui més d'un nom? En quin sentit? 

• Quants cognoms tens? 

• Quin dels dos t'agrada més? 

• Saps el que significa el teu cognom? 

• T'agrada més el teu nom o els teus cognoms? 

• Prefereixes que et diguin pel nom o pel cognom? 

• T'imagines com seria la teva vida si no tinguessis cognom? 

 

d. Posar noms 

 

• Has posat alguna vegada un nom a un animal, a una nina a un pelux? 

• Com ho vas decidir? 
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• Li podies haver posat un altre nom? 

• Per què vas decidir el que li vas posar, en comptes d'un altre? 

• Si tenies una mascota, quin nom li posaries? 

si fos un hàmster 

si fos un gat 

si fos un gos 

si fos un ocell 

• Ens podem posar sobrenoms? 

• Partint d’una qualitat que tinguem, ens posarem un sobrenom; així cadascú es 

dirà per una estona: Rosa la ràpida, Josep el pacient, etc. 

 

 

e. Esbrinar sobre el nom propi.  
 

• Saps per què et dius com et dius? 

• El meu nom, ¿té alguna relació amb alguna persona de la meva família, amb un 

lloc, amb una religió, etc.? 

• Com se'ls va acudir als meus pares posar-me'l? 

• Quin significat té el teu nom, ho saps? 

• Esbrinar el sentit de cada cognom, primer o segon, i veure el seu origen geogràfic 

o etimològic.  

 

f. Frases per pensar 
 

L’ensenyant escriu a la pissarra algunes d’aquestes frases o altres que seran 

comentades entre tota la classe 

 

• Tenir un nom és molt important 

• El meu nom soc jo! 

• El meu nom em permet de reconèixer-me 

• El meu nom és el que fa que em coneguin 

• En posar-nos un nom els pares expressen algun desig 

 

SER D’UN LLOC 

 
Diem que les persones tenen una nacionalitat quan viuen en una geografia comuna 

i comparteixen una història i una llengua, o una religió o unes tradicions, etc. Per 

què, doncs, el tenir nacionalitat, que sembla natural, és plantejat com un dret? 
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a. Tenir una nacionalitat significa tenir en comú: 

 

 Si  NO  Per què 

. costums comunes    

. les lleis    

. les maneres de pentinar    

. una música especial    

. el menjar (diferents coses i de diferent manera)    

. unes tradicions    

. la llengua    

. la religió    

. les cases    

. la manera de vestir    

. la manera de divertir-se    

. els jocs    

. les festes    

. la manera de caminar    

. el color de la pell    

. la manera de ser enterrats    

. els paisatges    

.....    

 

 

b. El carnet d'identitat 

 

Pregunteu a casa quines són les dades que hi ha en un carnet d'identitat i que 

conformen la identitat de les persones. A més de les que hi ha als carnets, penseu 

que n’hi ha altres que poden ser importants, com ara la religió que tens, la llengua 

que parles, o alguna altra? 

 

c. Sense papers 

 

Explorar el que significa l'expressió "sense papers", relacionant-ho amb la qüestió 

de la identitat. 

• Tens algun carnet? 

• Si no tens papers no ets ningú? 

• Si tens papers ets algú? 

• Són més importants els papers que les persones? 

• Què implica no tenir papers? 

• Coneixes a algú "sense papers"? 
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Procurarem representar el que significa viure en una societat "sense papers". 

Especialment analitzarem el que comporta, què implica, com afecta a aquestes 

persones i ens preguntarem què podem fer per ells. 

 

Com a síntesi 

 

Si els nens tenen dret a un nom i a una nacionalitat, ¿qui té el deure perquè això 

no deixi de passar? De qui és competència o responsabilitat? 

 

• dels pares 

• de la gent gran 

• de l'estat 

• de les comunitats 

• dels ajuntaments 

• de ningú, de tots 

 

 

MIRADA NO VIOLENTA 
 

Burles, insults i bromes 

 

Ningú no pot riure’s del nom i la nacionalitat o de pertànyer a un grup ja sigui ètnic, 

religiós, cultural… Molt sovint les diferències generen incomprensió i aquesta 

incomprensió deriva en formes agressives. No sempre són formes violentes però si 

molestes que passen per burles, insults, bromes, etc. 

 

a. Burles 

 

Les paraules i les frases amb què els nens i nenes es prenen mútuament el pèl 

poden arribar a fer ferides profundes. Cal reduir-les i reservar-les  per ocasions 

especials, però cal desactivar-les a la vida de cada dia. 

 

Pla de diàleg:  Burles  

 

1. Una burla és capaç d’aconseguir que una persona se sentí dolguda?  

2. Alguna vegada has patit alguna burla que t’hagi ferit o molestat?  

3. Has vist alguna vegada algú que hagi patit una burla i que li hagi fet mal?  

4. La propera vegada que algú es burli de tu, què faràs?  

5. La propera vegada que vegis que es burlen d’algú, què faràs?  

Adaptat del Manual per acompanyar Kio i Gus: Admirant el món  

https://www.grupiref.org/#ELCURRICULUM 

 

https://www.grupiref.org/#ELCURRICULUM
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b. Insults  

 

Un insult és un mot o expressió que s’usa amb la intenció de fer mal o ofendre. 

Molt sovint tenen a veure amb el físic, l’aparença, les febleses o mancances, però 

també amb el lloc de procedència, amb el teu tarannà. 

 

Generalment l'insult és una pràctica social desaprovada i rebutjada.  Penseu en 

algun insult que us hagin dit alguna vegada. De forma col.lectiva analitzarem si es 

tracta d’un insult o no.  

 

Activitat 

 

• Pensa en algun insult que has rebut 

• Pensa en algun insult que has pronunciat 

• Com els diries en positiu? 

 

Molt sovint insultem sense saber què volem dir i repetim expressions que no 

acabem d’entendre. Per això serà millor prescindir-ne des d’ara. 

 

• Durant la setmana entrant procurarem detectar els insults que sentim a la 

classe i a l’escola i farem propostes per canviar d’expressions  

 

c. Bromes 

Hem d’aprendre a distingir el que és una broma del que no ho és. Cal estar molt 

atent a casos que poden passar per simples bromes entre amics i una mena de 

pre assetjament. 

  

Quins són els trets d’una broma 

 

• Broma significa que no és seriós, que es disfressa del que sigui per fer riure 

• Una broma és cosa de dos, cal que es diverteixin tots els components. Si no és 

així, és una mala passada 

• Una broma és quan tothom pot riure. Si hi ha un nen o nena que no riu, és que 

no li ha fet gràcia i potser l’ha ferit 

• Una broma és un entreteniment, no una crítica cap a algú en particular. 

 

Reflexió: 

 

• On diríeu que se situa la frontera entre una broma i el que anomenem mala 

passada? 

• Com saber si és o no una broma? Hi ha una regla molt clara: Podem riure amb 

els altres però no podem riure’ns dels altres. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mot
https://ca.wikipedia.org/wiki/Expressi%C3%B3_ling%C3%BC%C3%ADstica
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MIRADA VIOLETA 
 

Les nenes abans i després del naixement 

 

A segons quins països no és fàcil néixer nena. Moltes nenes tenen nom i nacionalitat, 

però no els són reconeguts altres drets, en alguns casos estan desprotegides fins i 

tot abans del naixement.  

 

Abans del naixement  

 

Recordem que els reis se succeeixen per via masculina, només hi ha reines en cas 

que no hi hagi cap noi. I així passa en moltes llars, que esperen tenir un noi per fer-

se càrrec de les terres, del negoci, de l’empresa. A moltes famílies el naixement 

d’un nen és molt més celebrat que el naixement d’una nena. 

 

Comentar aquests refranys: 
 

• “Si una dona porta un nen al ventre, té bon color; si hi porta una nena, té mal 

color”. Grècia 

• Divuit filles sanes valen menys que un fill geperut. Xina 

• Un fill beneit és millor que una filla traçuda. Xina 

• Aquells que diuen mentides tindran filles. Índia 

• Tenir una filla és tenir un problema. Eritrea 

• Molts fills, moltes benediccions; moltes filles, moltes calamitats. Alemanya 

• Quan neix una nena, ploren fins i tot les teulades. Bulgària 

• Millor nou fills que una filla. Estònia 

• No pot existir el món sense mascles i femelles, però feliç el pare de fills i infeliç el 

pare que només té filles. Israel 

• A Guatemala, la llevadora quan neix el nen cobra 200 quetzals (la seva moneda)  

i si neix nena en cobra només 100, explica una dona guatemalenca.  

 

Reflexió: 

 

• Què ens indiquen aquestes situacions? 

• Trobeu que es parla d’igualtat? 

• Creieu que una nena serà tractada com un nen si no és volguda? 

Després del naixement 

De les nenes se n’espera la bondat i la bellesa, dels nens se n’espera la fortalesa i 

acció. No es facilita el moviment i l’ocupació de l’espai de les nenes, tampoc es 

facilita l’expressió dels sentiments dels nens. 
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Hi ha una colla de gestos que marquen les nenes des de ben aviat després del 

naixement: 

1. Abans de l'edat de 5 anys, les nenes tenen 3 vegades més de possibilitats de 

patir malnutrició que els nens. 

2. Moltes nenes en edat de cursar estudis de primària no són escolaritzades perquè 

han de cuidar-se de la casa o cuidar els germans més petits. Per això al món hi ha 

96 milions de noies entre 15 i 24 anys analfabetes i 57 milions de nois que també 

ho són. 

3. Les nenes són víctimes de matrimonis forçosos des de molt petites, fet que les 

obliga a abandonar l'escola.  

 

 

Reflexió: 

 

• Se us acut alguna altra circumstància en què les nenes són discriminades? 

• Comenteu cadascuna de les informacions. 

• Què en penseu d’aquestes informacions? 

 

Països que prefereixen nen 

 

Mapa dels països que tenen preferència perquè el nounat sigui nen. 
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Reflexió: 

 

• Què ens indica aquest mapa? 

• Quines són les preferències dominants? 

• On som nosaltres? 

• Per què Espanya té color granat? 

• Què pensaries si tot el mapa fos de color granat? 

• Què pensaries si tot el mapa fos de color verd? 

 

 

Bones notícies 

 

Des de l’any 2007 a Pipilantri, un poble del Rājasthān, a l'Índia, quan hi neix una 

nena planten 111 arbres. Van iniciar aquest costum per evitar l'estigma que suposa 

en aquest país el fet de tenir una nena. Aquest projecte trenca amb la creença que 
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tenir una filla és una desgràcia. D’aquesta manera el naixement de la nena és una 

festa i es garanteix la reforestació i també l'alimentació. 

 

Reflexió: 

 

• Què us sembla aquesta notícia? 

• Comenteu-ne l’adequació i l’originalitat. 

• Si s’escau, busqueu més informació. 

 

ACTIVITATS 

MIRAR 
 

 

  

 

 

 

 

 

T. B. Kennington. Orfes, 1885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. E. Murillo. Nen a la finestra. (c.1675) 

 

 

http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=7923&searchid=9626&tabview=image
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Reflexió: 

 

• Què veus? ¿Què veiem en cada quadre?  

• Qui deuen ser els protagonistes? 

• Com són? (Vestits, expressions, postures, etc. 

• Has conegut mai algú que tingui alguna cosa en comú amb aquests  infants? 

• Hi ha alguna cosa que et sorprengui en els quadres? 

• On pots trobar informació sobre algun dels aspectes que t’hagin sorprès? 

• Quin  nou títol posaries al quadre? 

• Què ens diu aquest quadre sobre el tercer principi dels Drets dels infants? 

 

ESCOLTAR 

 

Cançó 

 

Els drets dels infants 

de Guille de las Heras i Míriam Bové 

 
 

Crida fort que tots tenim drets 

Som petits infants – som petits infants 

Vull poder tenir identitat 

Saber que som iguals 

Ser escoltat quan cal 

 

CANTA, BALLA, 

TOTS SOM NENS TOTS SOM CANALLA 

SALTA, CRIDA, 

DESPERTEU CIUTAT DORMIDA 

DONEM PASSES, PLANTEM LES LLAVORS 

MENTRE CAMINEM, CAP A UN MÓN MOLT MILLOR 

 

Vull aprendre tot i més 

Jugar sense parar i a casa descansar 

Quan jo pugui estar ferit 

Saber que tu ets amb mi 

Sentir-me protegit 

 

Versió d’ El gripau blau  

https://www.youtube.com/watch?v=V41L_o26hwY 

https://www.youtube.com/watch?v=V41L_o26hwY
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Reflexió: 

 

• Quan diu “tots som nens, tots som canalla”, vol dir nens i nenes? 

• Per què ens cal cridar fort? 

• Quin sentit tenen els versos: 

Vull poder tenir identitat 

Saber que som iguals 

Ser escoltat quan cal 

• Tu també vols aprendre “tot i més”? 

• Tu també vols jugar i descansar? 

• Què significa sentir-se protegit? 

• Quina relació té la cançó amb el tercer principi dels Drets dels infants? 

 

 

Música clàssica 
 

 

Txaikovski, Àlbum infantil, Op.39. (1878). 

 

Es tracta de 24 partitures dedicades als nens. És un conjunt de peces que barreja 

cançons inspirades en aires populars russos, italians, francesos, de la història d'una 

nina i de recreacions de danses com el vals, la masurca o la polca. També hi ha 

referències a personatges del folklore rus, ja siguin personatges o contes. 

 

a) Aquesta música, té identitat? 

b) D'on creus que prové? 

c) Com ho has sabut? 

d) Hi ha música o pintures que tenen una identitat pròpia? Per què? 

 

Audició aquí  

https://www.youtube.com/watch?v=7-KZTmCQUkU&feature=emb_logo 

 

 

LLEGIR 

 

Relat: El nom triat  

 

Quan vaig néixer em van dir Jordi. I amb aquest nom vaig aprendre que es referien 

a mi, que em cridaven l’atenció per tal que els mirés, i, com que això m’agradava, 

me’l vaig fer meu. Em feia sentir especial tenir un nom per a mi sol que tothom 

https://www.youtube.com/watch?v=7-KZTmCQUkU&feature=emb_logo
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coneixia. Era l’únic de la família que em deia així, i tothom anava Jordi per aquí, 

Jordi per allà. Un dia a la plaça vaig sentir un «Jordi!» d’una veu que m’era estranya; 

però, com que estava convençut que tothom sabia el meu nom, vaig fer el que havia 

après, girar ràpidament el cap en direcció a qui em cridava amb el somriure a la 

boca. Aleshores vaig fer un descobriment desconcertant. No era a mi a qui cridaven 

l’atenció, sinó a un Jordi molt més gran i lleig! Resulta que hi havia altres Jordis al 

món! A poc a poc vaig anar descobrint molts més Jordis. Jordis nens, Jordis grans, 

Jordis avis i fins i tot Jordis famosos que sortien per la tele. Quan vaig començar a 

anar a l’escola estava preocupat, no fos cas que tots els nens de la meva classe es 

diguessin Jordi, perquè llavors mai no sabríem a qui cridaven. Però vaig estar de 

sort i vaig ser l’únic Jordi del meu curs, tot i que a l’escola hi havia altres Jordis més 

grans. El primer dia ja em vaig fer molt amic del Jorge. Jugàvem al pati, seiem junts 

a taula i fèiem parella a les excursions. Ens vam fer tan amics que vam fer que les 

nostres famílies també es fessin amigues. I un estiu vam anar de vacances plegats 

a un càmping de la costa. Allà vam fer altres amics, però recordo especialment en 

Giorgio, un nen italià molt entremaliat i molt simpàtic. Tots tres vam fer que aquell 

estiu fos inoblidable, la sensació de llibertat i de felicitat que vam viure és 

inesborrable. Mesos després encara ens escrivíem amb el Messenger. En Giorgio, 

que tenia molts amics, ens va presentar virtualment en George, un amic seu dels 

Estats Units d’Amèrica. Entre l’una cosa i l’altra el temps se’ns va escolar i en Jorge 

i jo vam arribar a final de curs de sisè! I per celebrar-ho vam anar tot el grup del 

curs a un famós parc d’atraccions prop de París. En aquells pocs dies que vam ser 

allà vaig enamorar-me perdudament de la Georgina, una nena d’una altra escola 

que coincidia en l’hotel on ens estàvem. Amb la Georgina em vaig fer el primer petó 

com cal de la meva vida, i mentre baixàvem a tota velocitat per unes muntanyes 

russes gegantines! Un bon dia, en una trobada internacional de joves, on vaig anar 

amb l’esplai, vam fer un joc per presentar-nos, en què cada un deia el seu nom, i 

després dèiem el mateix nom transformant-lo segons els diferents països que fèiem 

l’intercanvi. Allà em vaig adonar que jo era en Jordi, però que també em deia Jorge, 

Giorgio, George i Georgina, i que en realitat podia dir-me com volgués, com em fos 

més fàcil que m’anomenessin, tot i que jo seguiria sent sempre per a mi mateix en 

Jordi. 

 

Font: Ramon Ribas Frías i Àngels Abella Albrich, pare i mare de l'esplai Eixam de Rubí 

https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF 

 

Qüestions: 

 

• Què ens diu aquesta història sobre els noms? 

• Escriu una redacció o un petit poema sobre el teu nom. 

• Investiguem si els nostres noms existeixen en altres països i tenen traducció en 

altres llengües. Per exemple Juan és John en anglès, Giovanni en italià, Jean en 

francès; Josep és Giuseppe en italià, etc. 

https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
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CURTMETRATGE  

Un monstre sense nom 

https://www.youtube.com/watch?v=4dwwRsxLGR0 

 

Fa molt i molt de temps hi havia una vegada un monstre sense nom. El monstre 

desitjava de tot cor tenir un nom com tothom. 

 

Reflexió: 

 

• Què li passa al monstre? 

• “Els noms no es poden donar” digué l’Otto 

• D’on venen els noms: Otto, Hans, Thomas, Johan? 

• Què ens diu aquest conte sobre els noms? 

• Com acaba? 

 

Bebè vestit de rosa i de blau  

https://youtu.be/7hBX7YUAx2I 

 

Experiment sobre com tractem els nadons en funció de si són nens o nenes. 

 

Reflexió: 

 

• Què li diuen al nen? 

• I a la nena? 

• Els tracten igual? 

• Perquè ho fan? 

• Tu què en penses 

 

 

Pel professorat. Fer adonar als infants com a les nenes se les tracta com si fossin 

fràgils, febles; dignes d'admirar la seva bellesa i que cal protegir i bressolar. Als 

nens se'ls tracta com forts, audaços, han d'explorar i se'ls fan jocs de tombarelles 

o el superman. És aquest un model d'educació adequat? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dwwRsxLGR0
https://youtu.be/7hBX7YUAx2I
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FER 
 

QUADERN PERSONAL 

 

Jugar amb el nom propi 
 

Usar les lletres del meu nom per fer figures, sanefes, etc. 

 

I 

IR 

IRE 

IREN 

IRENE 

 

 

I 

IR 

IRE 

IREN 

IRENE 

 

Més exemples a: Educació infantil: 3. Tenir un nom. JOCS. b. Jugar amb el nom 

 

Empremtes 
 

Una empremta és una característica individual que es fa servir com a mitjà 

d'identificació de les persones. Després de posar la data a la pàgina corresponent de 

la llibreta, preparem un tampó. Deixem l'empremta del dit gros dues vegades. Una la 

conservem tal com quedi i a l’altra  li resseguim les línies més remarcades. Mirarem 

les empremtes dels altres nens i nenes. Amb aquest material es pot tenir una 

magnífica conversa sobre identitat i diferència. Es pot proposar que cadascú faci un 

dibuix al.legòric a partir de la seva pròpia empremta. 

 

CONJUNTAMENT 

Activitat 

Omplir un foli amb les empremtes digitats de tot el grup. Després donarem una 

fotocòpia a cadascú i, individualment, farem un dibuix sobre el que ens suggereixin 

les empremtes a la classe. Després contemplarem tots junts les distintes 

produccions. 
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QUÈ HI PUC FER JO? 

 

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

que et mous: 
 

• Què hi pot fer la meva família? 

• 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 
 

Notícies 

de Save The Children 

 

 

Canvi de nom i dels cognoms 

Actualment cal ser major d’edat per sol·licitar el canvi de nom i de cognoms. No 

obstant això, està pendent d’entrada en vigor la sol·licitud de canvi de nom i de 

certs aspectes dels cognoms a partir dels 16 anys. La llei exigeix ser major d’edat 

per sol·licitar per sí sol el canvi de nom i gènere al Registre Civil. En l’actualitat, el 

reconeixement del canvi de nom al sexe i nom sentit depèn de la voluntat dels 

jutges, sense que hi hagi un criteri uniforme. Tanmateix, a Catalunya es permet el 

canvi de nom a la targeta sanitària, així com a ser anomenat pel nom que decidim 

als centres d’ensenyament. 

 

Adquisició de nacionalitat 

Respecte a l’adquisició de la nacionalitat, a Espanya regeix el principi del ius 

sanguinis, és a dir, que només tenen la nacionalitat espanyola d’origen els infants 

el pare o mare dels quals tenen nacionalitat espanyola, o en el cas que hagin nascut 

a Espanya i un dels pares també hagi nascut a Espanya, entre d’altres supòsits. 

Independentment de la seva nacionalitat, perquè els infants puguin residir de 

manera legal a Espanya, i de la mateixa manera que els adults estrangers, la 

legislació d’estrangeria exigeix als infants estrangers que estiguin en possessió d’un 

permís de residència. Cal tenir en compte, però, que el fet que l’Estat espanyol sigui 

un estat membre de la Unió Europea facilita que els nacionals dels altres estats 

membres tinguin assegurada la llibertat de circulació. 
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Reflexió: 

 

• Saps d’algú que s’hagi canviat el nom? En saps els motius? 

• Tu canviaries el teu nom? 

 

 

QUI AJUDA? 
 

 

El seu objectiu és ajudar de la forma més directa i 

eficaç possible, a la població infantil més necessitada, 

a la part del món a la que en cada moment pugui 

arribar la nostra acció. Els nens, per la seva 

innocència, són les criatures més indefenses i per tant 

les més vulnerables. 

 

"És veritat que una persona no pot canviar el món, però sí almenys el món d'una 

altra; en el nostre cas, en el teu, podem millorar el món de més nens dels que 

creiem. Si sabem que ens necessiten i també com ajudar- , ... ¿podem seguir 

tranquils instal·lats en la nostra comoditat? " 

DIES INTERNACIONALS 

Novembre 20 Dia internacional de la infantesa  

Agost 9 Dia internacional dels pobles indígenes  

 
 


