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PRINCIPI 4. Dret a una alimentació, 

habitatge i atenció mèdica adequats 
 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
 

 

 

Maria Blanchard. Infant amb  una tassa de xocolata, 1929-1930    

 

  

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 

 

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 

 

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

personatge o en l’entorn? 

Qüestionar, 

problematitzar 
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6. ¿Et planteja algun interrogant? ¿Faries alguna 

pregunta al retratat/da o al pintor? 

Esbrinar, preguntar 

 

 

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

 

8. ¿On pots trobar més informació sobre algun dels 

aspectes que t’hagin sorprès? 

Recerca informació 

 

 

9. ¿Quin títol posaries al quadre?  Sintetitzar 

 

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

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

 

COMPRENSIÓ  
 

Formulació del principi  
 

Principi 4: L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Ha de 

tenir dret a créixer i a desenvolupar-se amb salut; i amb aquest fi caldrà 

proporcionar-li, així mateix com a la mare, cura i protecció especials, incloent-hi 

l'atenció prenatal i post natal adequades. L'infant té dret a disposar 

d'alimentació, habitatge, recreació i serveis mèdics adequats.  

 

Vocabulari 
 

Seguretat social 

 

Seguretat significa estar exempt de perill, dany o risc. Anomenarem ambient 

segur aquell que dóna confiança, que crea llaços de tranquil·litat, de benestar, 

de...? Tots els infants han d'estar protegits de malalties i accidents i per això han 

de poder accedir als serveis mèdics. Aquesta condició implica també la cura de 

les dones embarassades que han de ser cuidades per poder garantir la salut a la 

criatura que ha de néixer. 

 

a. Pluja d'idees 

Què suposem ha de fer una institució que es diu SEGURETAT SOCIAL?  

Imaginem. Podem pensar els termes per separat i després ajuntar les dues 

paraules. Proposem treballar en quatre grups. 

• Un grup s'ocuparà de buscar sinònims o paraules properes a SEGURETAT 

• Un altre grup s'ocuparà de buscar sinònims o paraules properes a SOCIAL 
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• Un tercer grup examinarà les que no encaixin quan les ajuntem  

• El quart grup procurarà fer la síntesi i una definició descriptiva a partir dels 

termes que hagin quedat. 

 

 

b. La "Seguretat Social" 

 

Quines són les obligacions d'una institució que a Espanya es diu "Seguretat 

Social". Buscar informació. 

 

Bona salut 

 

L'Organització Mundial de la Salut defineix la SALUT com: "Un estat de benestar 

físic, social i mental complet, i no simplement com a absència de malaltia" 

 

a. Pluja d'idees sobre el que els nens i nenes entenen pel terme salut. 

S'intenta organitzar un esquema relacional a la pissarra enllaçant els diferents 

conceptes. El diccionari ens apunta: És l'estat en què un ésser orgànic exerceix 

normalment totes les seves funcions. 

Al final llegim la definició de l'OMS i veiem en què hem coincidit i en què no i en 

quines aspectes nosaltres hem incidit més. 

 

 

b. Buscar informació 

Es pot buscar informació sobre el terme i sobre la situació de la salut mundial en 

la pàgina web de l'OMS 

 

 

c. Pla de diàleg:  Estar malalt o malalta 

 - Has tingut alguna malaltia? 

- Què passa quan tenim una malaltia?  

- Com t'has sentit? 

- T'agrada que et cuidin quan no et trobes bé? 

- Quina diferència hi ha entre estar malalt i no estar-ho? 

- Imagines com et sentiries si quan estàs malalta o malalt no et cuidessin? 

 - Què es necessita per curar?  

- Què passa quan no hi ha cap metge o metgessa?  

- Quina és la diferència entre tenir bona salut i no tenir-la? 

- Quines malalties coneixeu? 

- Com imagines que ha de ser la vida d'un nen o nena que no té salut perquè té 

una malaltia crònica? 

 

d. Salut i bona salut 
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- És el mateix tenir salut que tenir bona salut? 

- Què li afegeix l'adjectiu bo al substantiu salut? 

- Tots i totes tenim salut, sigui bona o dolenta. Com serà una bona salut en un 

nen o nena? 

- Per què creus que els nens i nenes tenen dret a la bona salut? 

 

 

Històries de vida  
 

Em dic Jao i tinc 7 anys. Visc en una gran ciutat. La meva germana i jo no tenim 

casa i ens passem el dia i la nit al carrer. Els pares ens van dir que eren massa 

pobres per mantenir-nos, que havíem de buscar-nos la vida. Durant un temps 

vaig vendre bombons dins dels autobusos, però la meva germana no em podia 

seguir perquè és més petita i està malalta. Ella s’havia d’estar sola tot el dia, i 

per això vaig deixar la feina. Tot el que fem al cap del dia és pidolar i robar. Si no 

fos així no menjaríem i no sobreviuríem. Però sobrevivim perquè jo soc fort i tinc 

bons amics. Són vint. El més gran té 12 anys. A les nits dormim en uns baixos 

buits, només hi ha rates. Estic preocupat per la meva germana. Si la policia ens 

agafa ens separarà. Llavors ella no tindrà família. 

Font: UNICEF  

 

Reflexió: 

 

• En Jao té 7 anys, quants en deu tenir la seva germana? 

• Pots imaginar uns pares que et treguin de casa perquè són pobres? 

• Què significa “buscar-se la vida”? 

• Quan ell venia bombons, on deixava la seva germana? 

• Va deixar la feina de la venda de bombons per no deixar sola la seva germana. 

Quins perills podia tenir ella? 

• Ara demanen i roben per menjar. Creus que ho diu penedit? 

• Quina és la seva preocupació? 

• Quin final pot tenir aquesta història? 

• Hi ha algun aspecte que et commou en aquesta explicació de Jao? 

 

Joc 
 

Pobresa. Estats d'ànim. 

El o la mestra pregunta quins trets defineixen que una persona sigui pobre (Ex .: 

no tenir menjar, no tenir aigua neta, no tenir roba, no tenir joguines, no tenir 

escola, no tenir medicines, no tenir accés al servei mèdic, no tenir contes, etc.) 

S'adjudica a cada participant una d'aquestes característiques i se'ls demana que 

dibuixin a un nen o  nena a qui li passa això, que diguin com es diu, de quin país 

és. Quan estiguin acabats els dibuixos, observar si aquests reflecteixen estats 
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d'ànim (si els infants dibuixats estan contents, tristos, etc.) i aclarir la diferència 

entre riquesa / pobresa i felicitat / tristesa. 

 

 

TEMÀTICA 
 

NECESSITAT I DESIG 

 

Tot ésser vivent necessita certes condicions per viure. Si no proporcionem llum i 

aigua a una planta no sobreviurà. Així l'ésser humà té unes necessitats sense les 

quals no pot viure. Les anomenarem necessitats bàsiques o elementals. 

 

1. Necessitats 

Procurar-se un llistat de les necessitats bàsiques sense les quals un ésser humà 

no pot viure dignament una vida plenament humana. Organitzar aquesta llista a 

partir de necessitats física i necessitats psíquiques. 
 

Sobre les necessitats bàsiques 

• Creus que tots els nens i nenes tenen cobertes les necessitats bàsiques? 

• Diries que tu tens cobertes les necessitats bàsiques? 

• Coneixes algun infant que no les té cobertes? Per què? 

• Creus que tothom hauria de tenir-les cobertes? 

• Qui ha de vetllar perquè això passi? 

• Creus que tu pots fer alguna cosa perquè això passi? 

 

2. Imaginant 

Si anessis a viure sol a un altre planeta quines coses t’enduries com a 

imprescindibles? Fes una llista que no sobrepassi de les 10 coses. Quan cadascú 

tingui la seva llista parlarem del que és indispensable i què no ho és i procurarem 

d’organitzar una maleta única. 

 

3. Pla de diàleg 
 

• Què necessiten els infants per estar sans? 

• Què necessiten els infants per créixer i desenvolupar-se? 

• Què necessiten els infants per estar contents? 

• Quina diferència hi ha entre les necessitats i els desitjos? 

• Hi ha necessitats que són desitjos? 

• Hi ha desitjos que són necessitats? 

• On són els límits? 

• El que són necessitats per un poden ser desitjos per a un altre? 

• El que per un són desitjos per a un altre poden ser necessitats? 

• Qui defineix on acaben les necessitats i apareixen els capricis? 
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Infants del carrer 
 

D’acord amb un informe publicat el mes de maig per l’oficina de Drets Humans 

de arxidiòcesi de Guatemala, la xifra d’infants que viuen al carrer ha augmentat 

en quasi 10.000. “El nombre d’infants i adolescents que viuen al carrer està 

augmentant de forma alarmant i es comencen a veure “nadons del carrer” afirma 

l’informe al referir-se als infants des de recent nascuts fins adolescents del carrer 

Font: Guatemala: Oficina de l’església adverteix de l’empitjorament de la situació ens 

infants. UN Wire, 22 de maig de 2002 

 

Reflexió: 

 

• Quines creus que poden ser les causes d’aquests abandonaments? 

• Quines han de ser les prioritats d’ajut: als infants, als probables pares? 

 

 

Atenció mèdica 

 

EN EL TEMPS QUE TU TARDES A LLEGIR AQUEST TEXT SIS NENS O NENES  

MOREN AL MÓN  PER MALALTIES QUE SÓN CURABLES 

 

Reflexió: 

 

• Què opines d’aquest enunciat? 

• Quan temps has tardat a llegir-lo? 

• Et fas la idea del que significa aquesta xifra? 

• Si es tracta de malalties curables, perquè es moren aquests nens i nenes? 
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 Taxa de mortalitat infantil 

 
 

La variable representada, taxa de mortalitat infantil, esta definida de la següent manera: 

nombre de morts menors d'un any en un any determinat per cada 1000 infants nascuts vius 

en el mateix any. Aquest mapa el podem trobar a la pàgina web www.indexmundi.com. 

 

Ajud. A l'hora d'observar aquest mapa el que segurament més ens crida l'atenció son els 

països que tenen una mortalitat infantil més alta, que son els mes visibles a causa del 

seu color intens. Principalment en diferenciem dos: Afganistan i Angola, però si ens fixem 

en la taula trobem que els països amb la taxa de mortalitat infantil més alta per orde de 

major a menys son: 

1. Angola 

2. Sierra Lleona 

3. Afganistan 

4. Libèria 

Sierra Lleona i Libèria gairebé no el podem distingir a causa de la seva poca extensió 

territorial, per tant, son gairebé invisibles, però, amb dades estadístiques molt 

interessants. També es pot observar que principalment els països amb la taxa de 

mortalitat infantil més alta son els països poc desenvolupats o en vies de 

desenvolupament com: els països del continent Africà, la part central i sud d'Àsia, gran 

part d'Oceania menys Austràlia i finalment Amèrica central i el nord i centre d’Amèrica 

del Sud. Generalment els països desenvolupats, segons aquest mapa, es on s'hi troba 

menys mortalitat infantil. 

Això pot ser justificat ja que en els països subdesenvolupats disposen de menys recursos 

per la seva vida quotidiana, i per tant, les mesures sanitàries son molt més baixes que 

les dels països desenvolupats on la majoria dels parts es donen en hospitals amb 

personal sanitari i mesures totalment higièniques, i en canvi, en els països 

subdesenvolupats en moltes ocasions es tenen els parts en l’àmbit domèstic amb cap 

presencia de personal mèdic i unes mesures sanitàries molt més baixes, i encara que els 

nadons sobrevisquin els primers dies de la seva vida molts han estat exposats a malalties 

i infeccions les quals acaben matant-los al poc temps de la seva infància, o les arrastren 

durant molts anys. 
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En conclusió podem extreure que la mortalitat infantil és més elevada en els països 

subdesenvolupats ja que el gènere infantil d'aquests esta més exposat a riscos, tant en la 

vida quotidiana com en els hàbits sanitaris i higiènics, a demés disposen de menys 

recursos sanitaris a causa d'una menor innovació tecnològica. 

 

FONT: GPD UDL 

http://gpdudl.blogspot.com/2010/12/taxa-de-mortatlitat-infantil-mundial.html 

 

Reflexió: 

 

• Què ens diu aquest mapa sobre la mortalitat infantil? 

• A quina franja estem nosaltres dins del mapa? 

• Quin és el continent que té una taxa més alta de mortalitat infantil? 

• I els països que més mortalitat tenen? 

• Quines poden ser les causes d’aquesta situació? 

 

Tenir cura 

 

Tenir cura és una forma de mostrar sol·licitud, de donar afecte. Significa ocupar-

se i preocupar-se d'alguna cosa o d'algú. I és que tenir cura té a veure amb el 

fer, amb intervenir, estar a l'aguait i treballar per o per allò. 
 

És com... 

Tenir cura vol dir vetllar per algú, vigilar els seves necessitats i donar-li el que li 

cal. Exigeix afecte i dedicació. El seu contrari és descuidar que ve a ser oblidar-

se’n, no preocupar-se, estar al marge. 
 

Cercar formes d'expressar la idea de cura: 

 

• Ser curós és com .......................... 

• Anar amb compte vol dir ..................... 

• Tenir cura a algú vol dir ...................... 

• Estar a cura de, implica ................. 

• Quan ens diuen "Aneu amb compte!" volen dir-nos ....... 

• Estar ben cuidat indica ..... 

• Menjar descuidadament és mostra d'.... 

 

Ser cuidador/a 

Hi ha persones que tenen com a professió "ser cuidadors / es". Pots imaginar 

quin tipus de treball realitzen i on ho fan. 

 

Sentir-se descurat 
 

1. En alguna ocasió t'has sentit desvalgut? 

2. Qui creus que és més desvalgut els nens o les nenes? 

http://gpdudl.blogspot.com/2010/12/taxa-de-mortatlitat-infantil-mundial.html
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3. Sabries buscar algun exemple de situacions en què els nois siguin més 

desvalguts que les noies i a l'inrevés? 

4. Creus que els nens i nenes són més desvalguts que els adults? 

5. Creus que la gent gran són més desvalguts que els adults? ¿I que els nens? 

6. En alguns casos els infants poden ajudar els adults? 

7. Ajudar al mestre o mestra és fer el pilota? 

8. Creus que demanar ajuda és humiliant, és normal o és necessari? 

9. Creus que és millor que cadascú se les arregli sol o creus que és millor que 

ens ajudem? 

 

MIRADA NO VIOLENTA 
 

Els càstigs 

 

Un càstig és una pena, un dany, una sanció o la privació d'un privilegi en 

resposta a una conducta considerada moralment incorrecta amb voluntat de 

corregir-lo o per mantenir una disciplina. La persona que aplica el càstig ha de 

tenir autoritat sobre la qual el rep, com els tutors o pares. Si es fa a escala de 

l'Estat, per a sancionar delictes, rep el nom de pena. El càstig té com a funció 

principal que l'infractor no repeteixi el comportament perniciós per por de rebre 

un altre càstig. Els tipus de càstigs permesos i els actes als quals s'apliquen 

varien en funció de la cultura. 

 

Un cas  

Yamato Tanooka, de 7 anys, va ser abandonat pels seus pares en un bosc del 

Japó com a càstig. El nen viatjava amb la família amb cotxe i el seu pare va 

aturar el vehicle a la meitat de la carretera i el va obligar a baixar. La intenció 

dels progenitors era fer un escarment al seu fill pel mal comportament. Deixar-lo 

una estona allà, i després anar-lo a recollir. Però quan van tornar al lloc el seu fill 

havia desaparegut. Va passar sis dies perdut al bosc.  

 

Reflexió: 

 

• Què opines de la situació? 

• Què hauries fet en el lloc de Yamato? 

• Què devia haver fet Yamato per què els seus pares el castiguessin d’aquesta 

manera? 

• A qui va beneficiar el càstig? 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Autoritat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pena_(c%C3%A0stig)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Por
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Pla de diàleg: 
 

T’han castigat alguna vegada?  

• Sense veure la tele.  

• Sense jugar 

• Sense mòbil? 

• Sense dinar o sense sopar 

• Retirant-te la teva joguina preferida 

• Sense anar a un lloc 

• Altres..... 

Com t’has sentit? 

Creus que n’eres mereixedor /a? 

Creus que ho podies evitar? 

 

Càstig corporal   

 

El càstig corporal consisteix a provocar dolor per corregir un acte 

“suposadament” reprovable. Cada vegada hi ha més consciència de la seva 

crueltat i inutilitat. Com a sistema per corregir  és negatiu ja que s’acompanya 

de violència, dolor i humiliació i aquest cúmul de factors no ajuda a poder 

reflexionar amb claredat l’infractor. Ans al contrari, li genera ràbia i potser fins i 

tot incomprensió. Totes les instàncies que vetllen pel benestar dels infants 

desaconsellen _i en alguns països es penalitza_ la violència física contra els 

infants, que és considerada maltractament. 

 

Refranys populars 

 

En petits grups triar un d’aquests refranys populars i explicar el seu significat: 

• Un bastó tort fa anar dret 

• Molts crits i pocs cops 

• Qui bé estima, bé castiga 

• Cal educar per amor i no per temor 

• Cavall sense fre no es regeix bé 

• Estima el teu fill i castiga’l bé  

• Amb sopes i surres es crien les criatures  

• Arranca les males herbes, ans que prenguin moltes ales 

• L’arbre s’ha d’adreçar de jove 

• Quan és verda se doblega, i quan és seca, es trenca 

• En sabeu algun altre? 
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MIRADA VIOLETA 

 

Drets de les nenes  

 

Els drets dels infants són compartits per nens i nenes, però en alguns casos les 

nenes necessiten més ajuda que els nens perquè hi ha pràctiques que només les 

afecten a elles pel fet de ser nenes. Caldrà que la mestra expliqui breument la 

vulneració dels drets respecte a les nenes, sense entrar-hi en molt detall, fins on 

arribi la comprensió dels infants de l’aula. 

 

 

 

El dret a la vida  

 

El dret a la vida es vulnera molt més en el cas de les nenes, ja que moren més 

nenes que nens abans de complir els 5 anys. Això no respon a una qüestió 

biològica, sinó als costums masclistes i violents que predominen en alguns 

països. A la Xina, per exemple, es prefereix tenir descendència masculina 

perquè, per tradició, quan les filles es casen, cal donar la dot a la família del 

nuvi, i és una despesa molt gran per a la família de la noia, i, en definitva, 

s’atorga als homes el poder de ser cap de la família i, per tant, la persona de qui 

depèn tota la família i la família necessita i valoraels Moltes vegades, quan el 

nadó és una nena, les famílies la repudien o abandonen. 

 

Dret a la mateixa educació 

 

A molts països les nenes han de superar més obstacles per accedir a una 

educació. Les famílies prioritzen que els nens rebin educació abans que les nenes 

si no tenen els mitjans per donar educació a totes i tots, a més que donen per 

descomptat que la feina de casa és més feina de dones que d’homes.  

Als països en desenvolupament, una de cada tres nenes no acaba l’educació 

primària, principalment perquè dedica vuit vegades més temps que els nens en 

les feines de casa.  

D'acord amb un informe de la UNESCO sobre l'estat mundial de l'Educació Per a 

Tots (EPD), les nenes i les dones continuen essent les més excloses del sistema 

educatiu a nivell mundial,  

 

Informe de Seguimiento: "Educación para todos en 2015: ¿alcanzaremos la 

meta?". UNESCO, 2008 

 http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-

URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

 

http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Com a resultat, 96 milions de noies de 15 a 24 anys a tot el món són 

analfabetes, enfront dels 57 milions de nens. 

 

Dret al creixement 

 

Cada dia, milers de nenes són víctimes de matrimonis forçats. Les casen fins i tot 

abans d’acabar l’escola. L’embaràs és la principal causa de mort de les dones 

entre 15 a 19 anys. A nivell mundial, el 50% de les agressions sexuals inclouen 

noies menors de 16 anys. La violència física, cops, maltractaments i abusos, és 

més estesa en les nenes que en els nens. 

 

Dret a la salut 

 

Abans dels 5 anys, les nenes tenen 3 vegades més probabilitats que els nens de 

patir malnutrició. Si hi ha poc menjar, les nenes s’enduen les racions més 

petites. 

 

L’extirpació genital femenina 

 

Una pràctica generalitzada a certs països és la mutilació dels òrgans genitals 

femenins o ablació. Consisteix en l'extirpació total o parcial dels genitals externs 

de les nenes. Entre altres conseqüències, les nenes mutilades patiran durant tota 

la seva vida problemes de salut irreversibles.  

 

És una pràctica ancestral present en tribus d’Àfrica i Àsia, també en la selva 

amazònica. Encara que en la majoria de països aquesta actuació està prohibida, 

l’índex de prevalença de la mutilació genital femenina és elevada. Darrere 

d’aquesta pràctica hi ha la voluntat de controlar el desig i la sexualitat de les 

dones. 

 

Reflexió: 

 

Havies sentit a parlar mai d’aquestes qüestions? 

N’hi ha alguna que t’hagi cridat l’atenció? 

De quin d’aquests drets en voldries saber més? 

Siguis nen o nena què en penses d’aquestes informacions? 

Sabies que hi ha un dia a l’any en què es dedica especialment als drets de les 

nenes? 

 

Dia de la nena 
 

A més d’altres dies ja dedicats a les dones com ara el 8 de març, dia de la dona, 

el 25 de novembre dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les 

dones o el dia 8 de febrer Día Mundial de Tolerància zero a la mutilació genital 

femenina. L’UNICEF va crear el Dia internacional de la nena. 
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El Dia Internacional de la Nena és un Dia Internacional que se celebra l'11 

d'octubre amb l'objectiu de crear consciència sobre la situació de les nenes a tot 

el món.  Estigueu al cas d’aquesta celebració i parleu-ne a l’aula 

 

Reflexió: 
 

• Creus que cal un dia especial per a les nenes? 

• Com seria el dia del nen? 

• Per què creus que es va instaurar aquest dia? 

• Tenen les mateixes oportunitats els nens i les nenes? 

• Quines són les reivindicacions que es poden fer aquest dia especial? 

 

 

ACTIVITATS 
 

  

MIRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. E. Murillo. Nens menjant meló i raïm, 

1650 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_internacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/11_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/11_d%27octubre
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B. E. Murillo. La neteja, 1670-1675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. E. Murillo, Petites venedores de fruita, 

entre 1670 y 1675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Beechey,  Retrat dels fills de Francis 

Ford donant un coin, 1793 
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Monet. Madame Monet i infant, 1875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricard Canals. Infant malalt, 1903 

 

 
 

 

Reflexió: 

 

 

Indicar qui és el tema d’aquests quadres: 
 

Nens menjant meló i raïm Infant malalt 

La neteja Infant sa 

Petites venedores de fruita Sense casa 

Retrat dels fills de Francis Ford donant un coin Amb gana 

Madame Monet i infant Sense família 

Infant malalt Sense pares 

 Sense protecció 
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 Infant ben cuidat 

 Infant pobre 

 

 

En algun cas un quadre podria il·lustrar més d’una sola problemàtica? 

 

• Què ens diu cada quadre sobre l’aspecte que tracta? 

• A tu, quin t’ha agradat més? Per què? 

 

ESCOLTAR 
 

Cançó 
 

Els  drets dels infants 

Versió: La Llumeneta i Xiula 
 

Sí, clar, tenim drets! 

Aixeca les mans, mou el cos mitja volta i diga-ho fort 

Els drets dels infants! 

 

Vull un món on hi càpiga tothom 

vull un món que sigui just i bo 

On els infants puguem créixer forts 

i els grans ens estimin tal com som 

 

Vull escoles que pensin en mi 

que m'eduquin a créixer amb sentit 

Vull sentir-me segur i estimat 

i tinc dret a una família i una llar 

 

Aixeca les mans, mou el cos mitja volta i digue-ho fort 

Els drets dels infants! 

 

Vull espais on poder participar 

vull espais per riure i jugar 

I si algun dia em poso malalt 

tinc el dret de que em cuidin com cal 

 

Vull sentir-me protegit i valorat 

i que no em falti mai de menjar 

Tot el món sigueu petits o grans 

escolteu això que estem cantant! 

 

Aixeca les mans, mou el cos mitja volta i digues-ho fort 
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Els drets dels infants! 

 

Sí, clar, tenim drets; sí, clar, tenim drets; sí, clar, tenim drets, sí clar! 

 

Aixeca les mans, mou el cos mitja volta i digues-ho fort 

Els drets dels infants! 

 

La podeu escoltar aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=OpZFBDPUMR4 
 

 

Reflexió: 
 

• Quines són les reivindicacions que es fan a la cançó? Repassarem les distintes 

estrofes i esbrinarem  el seu sentit 

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

 

Música clàssica 

Debussy, Children 's corner. És un conjunt de sis peces per a piano que més tard 

van ser orquestrades i que va dedicar a la seva filla: Chou-Chou. 

 

1. The little Shepherd 

 

2. Solliwogg 's Cakewalk 

 

3. The Snow is dancing 

 

4. Jimbo's lullaby 

 

5. Serenade for the doll 

 

6. Doctor Gradus ad Parnassum 
 

 

Qüestions: 

 

• Creus que aquesta música respon a aquesta idea de seguretat o més aviat 

intranquil·litza i inquieta? 

• Quina de les peces et dóna més sensació de benestar, de comoditat, d'afecte i 

serenitat? 

• Pot ser que la mateixa peça a algú li provoqui sentiments de calma i confort i 

a altres de nerviosisme i inseguretat? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpZFBDPUMR4
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LLEGIR 
 

Podries…  

de Joana Raspall 

 

Si haguessis nascut 

en una altra terra, 

podries ser blanc 

podries ser negre… 

Un altre país 

fóra casa teva, 

i diries «sí» 

en una altra llengua. 

T’hauries criat 

d’una altra manera 

més bona, potser; 

potser més dolenta. 

Tindries més sort 

o potser més pega… 

Tindries amics 

i jocs d’altra mena; 

duries vestits 

de sac o de seda, 

sabates de pell 

o tosca espardenya, 

o aniries tu 

perdut per la selva. 

Podries llegir 

contes i poemes, 

o no tenir llibres 

ni saber de lletra. 

Podries menjar 

coses llamineres 

o només crostons 

eixuts de pa negre. 

Podries… podries… 

Per tot això, pensa 

que importa tenir 

les mans ben obertes 

i ajudar qui ve 

fugint de la guerra, 

fugint del dolor 

i de la pobresa, 
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Si tu fossis nat 

a la seva terra 

la tristesa d’ell 

podria ser teva. 
 

 

Reflexió: 

 

Si haguessis nascut en una altra terra.... quines coses t’haurien pogut passar 

segons l’autora: 

• Podries ser blanc, podries ser negre o... 

• Quines coses positives et podrien haver passat? 

• I quines negatives? 

• Per tot això, diu l’autora....... quina actitud has de prendre? 

• I perquè ho hauries de fer? 
 

 

Vídeo del poema amb veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta 

Bellvehí 

https://www.youtube.com/watch?v=dvEDdx030ww&feature=emb_logo 

 

CURTMETRATGE 
 

Sira i l’ocell negre 

 

Primera part. Durada 6’ min  

http://www.youtube.com/watch?v=GI5IeHNL4IQ&feature=relmfu 

 

Segona part. Durada: 7’07’’ minuts 

http://www.youtube.com/watch?v=LYHI0VhjD0s&feature=relmfu 
 

Aquest conte tracta de la història d’un sonall del germà de Sira, que ha estat 

robat per l’ocell negre i que la protagonista recuperarà després de passar per 

unes quantes proves. 
 

Reflexió: 

 

• Què vol dir estar malalt?  

• Què em passa quan estic malalt?  

• Com em sento?  

• Com em curo?  

• Estar malalt és quan em falta alguna cosa com a la pel·lícula? 

 

Pots trobar una fitxa completa a: http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/wp-

content/uploads/2015/12/Sira-i-locell-negre-2015.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvEDdx030ww&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=GI5IeHNL4IQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LYHI0VhjD0s&feature=relmfu
http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/wp-content/uploads/2015/12/Sira-i-locell-negre-2015.pdf
http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/wp-content/uploads/2015/12/Sira-i-locell-negre-2015.pdf
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FER 
 

QUADERN PERSONAL 

 

A partir d’algunes revistes o si es vol buscant a internet, es poden triar algunes 

imatges que mostrin contrast entre infants rics i infants pobres. 

 

CONJUNTAMENT 

 

Amb els contrastos que individualment hàgim fet, confeccionarem un mural 

conjunt ajuntant els aspectes que s’assemblen. Per exemple: infants que 

caminen i infants que van amb cotxe, infants ben vestits i infants sense sabates. 

 

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 ho podem parlar conjuntament i triar alguna opció 

factible de cada apartat. 

 

 

INFORMACIONS 
 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Els infants, els més castigats per la pobresa 

 

D’acord amb les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV), l’any 2016 el 

25% dels infants a Catalunya (348.600 nens, nenes i adolescents) vivien en risc 

de pobresa. (...) Si es compara la taxa de risc de pobresa entre els diferents 

grups d’edat, la infància és precisament el grup més castigat. La taxa de pobresa 

infantil se situa 10 punts per sobre de la de les persones de més de 65 anys 

(15%) i gairebé 6 punts per sobre de la del conjunt de la població catalana 

(19,2%).  

Un de de cada quatre infants a Catalunya és pobre. Una quarta part dels nens i 

nenes a Catalunya viu en risc de la pobresa, situant-se com el grup de població 

més pobre. Alhora, la pobresa es concentra en certes llars, com les encapçalades 
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per un sol adult, les famílies nombroses o d’origen estranger. En tot cas, el fet 

que la pobresa es concentri en les llars amb infants es deu principalment a 

diferents causes 

 
Informació extreta de: No val a badar. L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/informe_no_val_a_badar.pdf 

 

Reflexió: 

 

• El 25% vol dir 1 infant de cada quadre? 

• Per grups d’edats quin és el grup més afectat? 

• Què ha passat entre el 2015 i el 2016 a la franja de menys de 16 anys? 

 

Per saber-ne més: 

 

La situació dels drets dels infants a Catalunya. Save The Children, 2018 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/03082018_stc_child_rights

situationanalysis_online_version.pdf 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/informe_no_val_a_badar.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/03082018_stc_child_rightssituationanalysis_online_version.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/03082018_stc_child_rightssituationanalysis_online_version.pdf
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QUI AJUDA? 

 
Mans Unides 

https://mansunides.org/ca 

 

 

  Mans Unides ONG lluita contra la fam i la pobresa en el món 

des del 1960. Lluitem contra la fam i la pobresa al món, per 

combatre el subdesenvolupament i també les seves causes. 

Mans Unides és una ONG que lluita des del 1960 per 

eradicar la fam i la pobresa en el món.  

El voluntariat és una de les nostres senyes d'identitat i, a 

través de les 71 delegacions que conformen l'organització a tot Espanya, 

focalitzem la nostra acció en donar suport a projectes de desenvolupament al sud 

i sensibilitzar la població espanyola. En aquest web centrem la nostra atenció en 

el treball de les delegacions de Mans Unides ONG a Catalunya i Balears. 

  

 

 

DIES INTERNACIONALS 
 

Octubre 5 Dia mundial de l’hàbitat 

 

Octubre 16 Dia mundial de l’alimentació 

 

Octubre 17 Dia internacional de l’erradicació de la pobresa 

 

Febrer 6 Dia mundial de tolerància zero a la mutilació genital femenina 

 

Març 20 Dia internacional de la felicitat 

 

Març 22 Dia mundial de l’aigua 

 

Abril 7 Dia mundial de la salut 

 

 

 

 

 

https://mansunides.org/ca

