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Principi 5: Dret a una educació i atenció 

especials per als infants amb discapacitat 

física o mental 
 

 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
 

 
 

J. Sorolla. Bany d’infants tolits (1899) 

 

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 aquests personatges? (gest, posat, aspecte, manera 

de vestir, etc.)              

Relacionar amb 

experiències 

passades 

 



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                                              

2 

 

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

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?  Sintetitzar 

 

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

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

 

COMPRENSIÓ 
 

 

Formulació de l’article 

 

Principi 5: L'infant que pateixi impediments físics, mentals 

o socials, ha de rebre el tractament, l'educació i les atencions 

necessàries que requereixi la seva particular situació.  

 

Vocabulari 
 

Què és un impediment? 

 

Algunes vegades per descriure aquest tipus de situacions que la formulació 

del Principi ens diu aquí "impediments" s'han fet servir expressions com: 

disminució, anormalitat, subnormalitat, deficiència, minusvalidesa, 

invalidesa, incapacitat. Pensa a poc a poc el que signifiquen i com pot afectar-

ne l’ús. El nom més correcte per anomenar els infants amb impediments, el 

nom més tècnic a nivell sociosanitari o d'educació especial és  infant amb 

discapacitat. 

 

 



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 

 

Reflexió: 

 

• Què tenen en comú totes a paraules? (Fixem-nos en els prefixos: dis-, in, 

a, sub-, minus, etc.) 

• En quin sentit resulten ofensives aquestes qualificacions? 

• A partir d’ara parlarem de persona o infant amb discapacitat.Tipus d’ 

impediments 

• Patir impediments significa tenir una dificultat, un  obstacle, un entrebanc, 

una impossibilitat que no deixa prosperar el que desitgem. Representa una 

circumstància o contratemps que s’oposa a la realització d’alguna consecució. 

Una persona impedida és la que té alguna dificultat, és una persona amb  

discapacitat, que té unes necessitats especials. 

 

Digues a quin grup pertanyen aquests impediments: 

 

 Impediment físic Impediment 

mental 

Impediment 

social 

Sordesa    

Paràlisi    

Retard mental    

Trastorns 

alimentaris 

   

Estrès    

Ceguesa    

Al·lèrgies    

....    

 

Històries de vida 
 

Nabirye d'Uganda 
 

"El meu nom és Nabirye Oliver i tinc gairebé 9 anys. Visc amb les meves 

quatre germanes i els meus dos germans en un petit poble al sud-est 

d'Uganda. La nostra casa encara no està acabada; té dues habitacions petites 

i un corral que està a l'espera que arribin les gallines. 

Vaig néixer cega però cada matí em llevo i em vesteixo sense ajuda de la 

meva mare. Durant el dia, ajudo a rentar els plats i a portar aigua. 

Quan vénen les meves amigues, juguem a saltar i a fet i amagar, però quan 

van a l'escola em quedo sola amb la meva mare. 

Quan tenia sis anys, vaig anar a l'escola i vaig aprendre a comptar fins a cent 

sense errors, però la meva família no tenia prou diners perquè hi seguís 

anant. 
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Em sento trista quedant-me a casa quan totes les meves amigues se'n van" 

 

Cal recordar que un terç de tots els nens i nenes sense escolaritzar té algun 

impediment. Sense educació, el cicle de la discapacitat i la pobresa no podrà 

trencar-se. 

 

Reflexió: 

 

• Busca a Internet on és Uganda i alguns trets importants de la història 

recent del país. 

• Informa’t sobre les condicions econòmiques del país. 

• Què t’ha cridat l’atenció en aquesta història? 

• T’agradaria canviar la teva vida per la seva? 

• Què li caldria a Nabirye per millorar la seva qualitat de vida? 

• Creus que pots fer alguna cosa perquè millori la situació de nens i 

nenes com Nabirye? 

 

Joc 
 

La gallineta cega 
 

Sortir al pati i jugar a la gallineta cega. Es tracta de tapar els ulls a un nen o 

nena i esperar que n'atrapi un dels qui volten al seu entorn. Quan n'agafa un 

ha d'endevinar qui és. Si al tercer intent no se'n surt torna a parar. Si l'endevina, 

qui ha estat agafat és la gallineta cega del proper joc. 

 

El joc es pot complicar fent que els nens es canviïn les bates o es treguin les 

ulleres o es desfacin la cua, etc. 

 

Quan hem jugat unes quantes vegades, ens asseiem en rotllana i preguntem 

als que han fet de gallina com ho han fet per endevinar qui era el nen o nena 

que han agafat. Cal aprofitar el diàleg, perquè pot ser molt ric.  

 

Reflexió: 

 

• Com has sabut qui era el nen o nena que has agafat? 

• Què has fet per a poder saber qui era? (Aquí surten els sentits: tocar, olorar, 

escoltar la veu, etc.) 

• Has dubtat en algun moment? 

• Què t'ha fet decidir a dir que era aquest i no aquell? 

• Si no haguessis vist que avui duia bata (o el que sigui) ho haguessis 

endevinat igual? 

• Quin ha estat l'aspecte més sorprenent per a tu? 
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• Et pots imaginar com és viure sempre amb els ulls tapats? 

• Què ens diu el joc sobre el cinquè principi? 

 

TEMÀTICA    

 

SER DIVERS 
 

Normal, és només una frontera imaginària, de vegades inconscient, imposada 

per un grup. Allò que per a uns és normal -portar els pantalons de manera 

que sembla que han de caure, amb la bragueta als genolls-, per altres és una 

pallassada. I qui té raó?   Aquest equívoc d’usar “normal” com “el que cal”, 

“el que és comú”, “el que entra en els meus paràmetres”, ens fa jutjar 

malament les persones. De vegades, només per la seva aparença, estranya, 

inusual o extravagant, però el que veiem no ho és tot. 

 

Infants normals i corrents 
 

• Quina diferència hi ha entre un cotxe normal i un cotxe rar?  

• Quina diferència hi ha entre una casa normal i una casa original?  

• Quina diferència hi ha entre una flor normal i una flor estranya?  

• Quina diferència hi ha entre un dia normal i un dia peculiar?  

• Quina diferència hi ha entre una cançó normal i una cançó diferent?  

• Quina diferència hi ha entre un infant normal i un infant especial? 

• Coneixes alguna persona que en certa manera sigui normal i en certa 

manera, no?  

• Pot ser que totes les persones siguin normals en certa manera?  

• Pot ser que no hi hagi ningú que sigui normal en tots els aspectes?  

• Pot ser normal una persona, sense ser bonica?  

• Si tens un físic normal, ja ets normal? 

• Podries tenir un físic molt poc corrent i ser normal igualment? 

• Pots ser normal, encara que hi hagi gent que no ho trobi? 

 

Diferent 

Fem un diàleg a la classe seguint algunes d’aquestes qüestions: 

• Hi ha persones que són diferents? En quin sentit? 

• El fet de ser diferents, les fa superiors o inferiors als i les altres? 

• Tu ets diferent dels i les altres en algun sentit?  

• Tu ets igual als i les altres en algun sentit? 

• Creus que els pares han de considerar d’igual manera a tots els fills i filles? 

• Creus que el professorat ha de considerar d’igual manera a tot l’alumnat? 
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• Creus que és un dret que tothom sigui considerat igual, independentment 

de la seva constitució física, nivell econòmic, raça, sexe, religió, etc.? Per 

què? 

• T’agradaria que tots i totes tinguéssim la mateixa cara, els mateixos 

gustos, les mateixes dèries, els mateixos desitjos? 

 

TENIR IMPEDIMENTS  
 

Tu, tens un impediment? 

La majoria de nosaltres estem segurs de no tenir algun tipus d’impediment? 

Per exemple: jo, com que sóc baixet tinc un impediment per ser pivot d'un 

equip de bàsquet. I l'altre/altra per excés de pes no pot guanyar unes 

olimpíades. El problema, doncs, no és que hi hagi sans i malalts o bons o 

dolents sinó que la frontera està molt desdibuixada. 
 

• Quantes nenes o nens d’aquesta classe són celíacs? 

• Quants o quantes porten ulleres? 

• Quants o quantes porten plantilles? 

• Quantes o quants són al·lèrgics a....? 

• Quants o quantes tenen dificultat a pronunciar una lletra? 

• A quants o quantes els costa llegir? 

• A quants/ o quantes els costen les matemàtiques? 

(Adaptar-ho a la tipologia d’aula) 

 

Posa't al seu lloc 

 

En grups petits es reparteixen targetes que indiquen el tipus de problemes 

amb què ens hem d'enfrontar: nens i nenes amb diferents impediments. 

Hauran d’imaginar com és un dia normal per a aquests nens i nenes. Les 

dificultats que tenen per realitzar tasques que a nosaltres ens semblen 

simples. 
 

Ens preguntem a nosaltres mateixes/mateixos. 

• Quan veus una persona amb “impediments” et poses en el seu lloc? 

• Què fas per posar-te al "lloc d'un altre/d’una altra"? 

• Quan has tingut algun problema (t'has trencat una cama, has caigut, etc.), 

els i les altres t'han tractat bé? 

• Tractes els i les altres com t'agradaria que et tractessin a tu? 

• Et tracten els i les altres millor que tu els tractes a ells i elles? 

• Creus que pots tractar millor a les persones del que véns fent fins ara? 
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En què consisteix, segons tu, tractar bé a algú? Escriu entre 3 i 5 regles que 

creguis imprescindibles per tractar bé a algú. Després seran discutides pel 

grup. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 

 

 

a. A la meva escola 

 

• A la teva escola hi ha algun infant  amb discapacitat? 

• A la teva escola, ¿els estudiants en cadira de rodes poden moure’s de 

classe a classe?  

• Els interruptors de llum estan prou baixos com perquè els estudiants en 

cadires de rodes els puguin usar? 

• Quin tipus d'impediment té? 

• Com el tracten els altres? 

• Com els tracta el/la mestre? 

• Té algun tipus de tracte preferent? 

• Com el tracto jo? 

• Si jo estigués en el seu lloc, com m’agradaria que em tractessin? 

 

b. Escola sense impediments 

 

En petits grups dissenyeu el col·legi "ideal" per a tot l’alumnat incloent els 

que tenen problemes o incapacitats. Inclouries alguna cosa que el teu col·legi 

no té actualment? La teva escola ideal tindria dos pisos i ascensors o seria 

d’una sola planta? Dibuixeu el plànol. 

 

Diversitat en positiu 

 

Pots anomenar persones amb discapacitat però que estan duent a terme 

coses importants ala vida? Què estan fent i per què és sorprenent? 

Vincent Van Gogh, malaltia mental;  Hellen Keller, sorda i cega Stephen 

Hawking, esclerosis lateral amiotròfica; John Nash, esquizofrènia 

paranoide Christy Brown  paràlisi cerebral; Marla Runyan, atleta 

paralímpica cega. 
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MIRADA NO VIOLENTA 

 
Bon tracte i atenció 

 

Hem de procurar un bon tracte per a tothom però especialment per a qui té 

algun tipus d’impediment. A classe, pot ser difícil de parlar de 

qualsevoldiscapacitat. No parlarem de totes les possibilitats, ens centrarem 

en la ceguera i la sordesa. 

 

Com deu ser això de no veure-hi?  
 

Analogia 

 

En aquest exercici, has de completar una analogia, que comença així: “No 

veure-hi és com...”  

• Com acabaries la frase?  

• Amb què compararies la ceguera?  

 

Exercici. Llegir en Braille  

  

Aconsegueix un conjunt de materials d’iniciació a la lectura en Braille. Procura 

que l’alumnat descobreixi, pel tacte, de quina manera les persones amb 

ceguesa poden distingir les diferents lletres amb les puntes del dits.  

 

 
 

• Intenta posar el teu nom en Braille? 

• Mira de poder “llegir alguna paraula d’algun document que tingueu en 

Braille 

• Fes el teu propi alfabet Braille utilitzant petits cereals rodons, arròs o 

cigrons/mongetes. Enganxa les peces en el paper per fer un alfabet. Fes una 

frase amb el teu alfabet i demana'ls als teus companys de classe que desxifrin 

el teu missatge. 
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Com deu ser això de no sentir-hi? 

 

Analogia 

En aquest exercici, has de completar una analogia, que comença així: “No 

sentir-hi és com...”  

• Com acabaries la frase?  

• Amb què compararies la sordesa?  

 

La llengua de signes és una llengua de modalitat gestual i visual emprada 

per part del col·lectiu de persones sordes i sordcegues signants, gràcies a la 

qual poden establir un canal d'informació bàsica per a la relació amb el seu 

entorn social. Mentre que, amb el llenguatge oral, la comunicació s'estableix 

mitjançant un canal auditiu, la llengua de signes ho fa per un canal visual i 

espacial. Té una estructura gramatical pròpia que es caracteritza pels 

paràmetres següents: la configuració d'una o dues mans, dels seus 

moviments, de les seves orientacions, de la seva ubicació espacial, i dels 

elements no manuals (moviments labials -que poden ser verbals i orals-, 

facials, linguals, d'espatlles, i de cap. N’hi ha moltes. 

La llengua de signes catalana o LSC és la llengua de les persones sordes i 

sordcegues signants de Catalunya utilitzada per més de 25.000 persones 

a Catalunya de les quals 12.000 són persones amb sordesa.  

  

 

 
Activitat 

  

Durant una setmana practicarem algunes expressions de la llengua de signes 

quan s’escaigui: quan ens presentin algú o bé per donar les gràcies. 

  

Pla de diàleg 
 

• Si una persona no hi sent, quin mètode utilitzaria per esbrinar què diu l’altra 

gent?  
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• Quan una persona no hi veu, com utilitza els seus altres sentits per ajudar-

se?  

• Escolten amb atenció les persones amb ceguesa?  

• Observen amb atenció les personesamb sordesa?  

• Si una persona és privada d’un dels seus sentits, li és més important, llavors, 

parar atenció?  

• És important, per a una persona amb dificultats sensitives, comprendre allò 

que li diuen els sentits?  

• Encara que tinguis tots els teus sentits, és important ser capaç de 

comprendre bé allò que els sentits et diuen?  

 

MIRADA VIOLETA 
 

Violència contra les nenes 
 

Com estaven les coses el 2013 

Les nenes amb  discapacitatviuen una doble discriminació, pel fet de ser 

dones i per tenir una discapacitat. El gènere és un factor clau ja que les nenes 

amb discapacitat tenen menys probabilitats que els nens de rebre aliments i 

atenció mèdica. En molts països, la situació dels nens i nenes amb 

discapacitat és la d’abandonament o negligència. 

Moltes nenes i dones amb discapacitat experimenten explotació, violència i 

abús en la llar o en altres llocs. Aquesta violència inclou l'esterilització 

forçada, el maltractament i certs tractaments desiguals. 

Fins i tot en els casos de nenes i noies impedides que viuen en un entorn 

força favorable, per motiu de la sobreprotecció que reben per ser nenes, no 

se’ls propicia que assoleixin les eines que les capaciti per dur una vida 

autònoma en l’espai públic _espai masculí per excel·lència_, i això fa que 

sigui més difícil que s’emancipin i que hagin de viure bàsicament la vida en 

funció de la família on han nascut. Si fossin empeses a dur una vida 

socialment activa, ocupant l’espai públic, seria més fàcil que aconseguissin 

una feina fora de casa, més autonomia econòmica, més relacions socials, 

d’amistat o de parella. 

 



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                                              

11 

 

 
 

Reflexió: 

  

• Quina és la diferència entre el tant per cent de nens i de nenes que 

acaben l’escola primària? 

• Com s’explica aquesta diferència? 
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ACTIVITATS 
 

MIRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Rockwell. El doctor, 1938. 

 

 

 

 

 

 

J. Bond Francisco. L’infant 

malalt, 1893. 
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J. Carreño de Miranda. La monstrua 

desnuda, 1680 

 

 

Reflexió: 

 

Podem usar les preguntes que fem servir a l’obertura del Principi:  

• Què ens diu aquest quadre. 

• Què tenen en comú aquests quadres? 

• Que hi trobes d’especial? 

• Pots imaginar una història que tingui com a protagonista aquests infants? 

 

ESCOLTAR 

 

Cançó 
 

Vivint en diversitat 

de Dàmaris Gelabert 

 

 

Som nens i nenes 

homes i dones del demà. 

Som nens i nenes 

vivint en diversitat. 
 

Tots som iguals i diferents 

vivim arreu del gran món, 
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però compartim el mateix lloc. 

Tots som iguals però diferents. 

 

Tant fa el color del teu cabell 

tant fa l’accent del nostre nom. 

És igual el to de pell 

tots som iguals però diferents 
 

Som nens i nenes 

homes i dones del demà. 

Som nens i nenes 

vivint en diversitat. 
 

Tots tenim mans, braços i peus 

i a tots ens cauen les dents. 

Tenim la veu per expressar 

i un cor que ens guarda els sentiments. 

 

Som nens i nenes 

homes i dones del demà. 

Som nens i nenes 

vivint en diversitat. 
 

però el que no hem pas d’oblidar mai 

la terra on tu i jo hem nascut 

els que hi vivim no oblidarem 

que tots d’arreu sou benvinguts. 

 

La podeu escoltar aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=a0pxHa0mq2I&list=RDa0pxHa0mq2I&start_radio=1 

 

 

Reflexió: 

 

• Quantes diferències s’assenyalen a la cançó? 

• Quantes coincidències s’assenyalen? 

• Què ens diu sobre els infants que han hagut de deixar les seves llars? 

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

• Dóna la teva opinió i mira si coincideix amb la dels altres. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0pxHa0mq2I&list=RDa0pxHa0mq2I&start_radio=1
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Música clàssica 
 

Anatole Liadov. La capseta de música Op.32, (1893)  que va compondre per 

al seu fill. Alumne de Rimsky-Korsakov i mestre de Prokófiev va compondre 

aquesta peça per a piano i el 1897 la va preparar per a orquestra. 

 

 

Qüestions: 

 

Per Liadov. Quina relació puc establir entre el quadre del de l’inici del 

principi amb aquesta peça musical? 

 

 

 

LLEGIR   
 

El bosc de les diferències  

(Elisenda Gol Busquet i Marta Pina Urbano, mestres del Centre d'Educació Especial 

Dr. Folch i Camarasa de Barcelona.) 
 

Vet aquí que una vegada, en el bosc de les diferències, molt a la voreta d’una 

muntanya anomenada la «Muntanya encantada», uns amics, amb moltes 

ganes d’aprendre, volien anar junts cap a l’escola. Va ser així com la Tortuga, 

el Cargol, la Llebre, l’Esquirol i el Pardalet es van reunir a l’inici del camí que 

els duia cap a l’escola. Havien d’arribar dalt de la «Muntanya encantada», i 

era un llarg camí ple de corbes i de dificultats. Malgrat que tots tenien moltes 

ganes d’arribar-hi, el camí els va sorprendre. La Tortuga, que caminava molt 

a poc a poc, no va poder seguir el ritme dels altres i va arribar quan l’escola 

ja era tancada. L’Esquirol, bellugadís i juganer com és, saltant d’arbre en 

arbre i distret amb les pinyes, va sortir del camí i es va perdre. El Pardalet 

volava tan alt que va perdre de vista els seus amics, es va despistar i, volant 

volant, va anar a parar al «Llac misteriós». El Cargol, com que tenia tanta 

por de sortir de la seva closca i de seguir el camí, va estar una estoneta 

amagadet i després va decidir tornar enrere cap a casa. I la Llebre va anar 

tan ràpida que, quan va arribar, s’adonà que cap altre dels seus amics no hi 

era. De sobte es va posar tan trista que va començar a plorar, sense acabar 

d’entendre per què estava sola. Però, per sort, la Fada de la «Muntanya 

encantada», en sentir els seus plors, se li apropà tot preguntant-li:  

–Per què plores, Llebre?  

–És que hi ha un únic camí per anar a l’escola, i, com que tots som diferents, 

només jo hi he pogut arribar! –digué la Llebre. 

La Fada, sorpresa, li va respondre:  
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–Uix! Això no pot ser, tots els animalets han de poder arribar a l’escola per 

aprendre moltes coses. Tranquil·la, trobarem una solució! I va ser així com 

l’endemà al matí els amics tornaren a trobar-se, i quina va ser la seva 

sorpresa quan van veure molts camins diferents:  

–Que bé! –van dir tots. Aquell dia, la Tortuga va arribar a l’hora, perquè el 

seu camí era curtet. L’Esquirol no es va perdre perquè va seguir un camí 

d’arbres que el guiaven. El Cargol va ser més valent perquè seguia la bonica 

cançó que la Fada li anava cantant des de la muntanya. I la Llebre duia un 

picarol penjat del coll, i el so ajudava el Pardalet a no perdre’s. Que contents 

que es van posar! Per fi tothom havia pogut arribar a l’escola! Quina alegria! 

 

Font: Projectes escoltes  

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

.PDF 

 

Reflexió: 

 

• Què ens diu aquest conte sobre la diversitat? 

• Creus que podries identificar algun animaló amb algun tipus 

d’impediment? 

• Creus que la solució es podria aplicar als humans, també? 

• Què ens diu sobre el principi cinquè dels Drets dels Infants 

 

CURTMETRATGE 
 

Cuerdas  

de Pedro Solís, 2013 

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

 

Durada: 10’52’’  

 

Al col·legi de  Maria hi arriba un nen molt especial, que no camina i no parla. 

Alguns companys li fan el buit, però Maria s’hi acosta i es converteixen en 

amics inseparables. La pel·lícula, plena de matisos, narra una història tendra 

d'amistat entre dos infants molt especials, però també és una obra que parla 

de valors. 

 

Reflexió: 

 

• Com comença la història? 

• Qui són els personatges principals? 

• Quina ajuda necessita el nen? 

• Com ajuda el nen la Maria? 

https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
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• Com acaba la història? 

• Perquè es diu Cuerdas? 

• Què ens ensenya aquesta història, sobre l’amistat? 

• Què té a veure aquest curt amb el cinquè principi? 

 

FER 
 

QUADERN PERSONAL 
 

 
 

En petits grups idear un LOGO a partir d’algunes figures bàsiques. 

A partir de cartolines de colors que cada grup pensi quina frase o icona 

il·lustraria la seva postura a favor del dret número 5. 

 

 

CONJUNTAMENT 

 

Una vegada fetes i explicitades les concrecions de cada grup les ajuntarem 

fet una cadena que enganxarem al llarg d’una paret de l’aula perquè quedi 

constància de la nostra actitud col·lectiva 

 

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? 
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Una vegada pensat ho podem posar en comú conjuntament i triar alguna 

opció factible de cada apartat. 

 

 

 

 INFORMACIONS 
 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

 
 

Reflexió: 

 

• Explicar en paraules el que es diu l’esquema dels tants per cent. 

• Et sorprenen aquests xifres o ja ho sabies? 

• Si ha ha un total de 537.997 persones discapacitades, com s’explica que 

només 11.354 siguin contractades? 

• Quan sumen les persones des dels 15 als 64 anys, edats en què poden 

treballar? 
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QUI AJUDA? 
 

Infants del món 

www.infantsdelmon.ad  

 

 

Infants del món és un organisme no governamental (ONG) 

que treballa intensament per promoure programes d'ajut 

sempre orientats a millorar les condicions de vida i 

fomentar l'educació dels infants i afavorir els malalts, les 

famílies pobres, i les minories ètniques necessitades arreu 

del món. 

A INFANTS DEL MÓN sempre treballem coordinadament 

amb un responsable autòcton de la zona d'intervenció on dirigim els nostres 

projectes i els programes d'apadrinament. Aquesta manera de fer ens ajuda 

a conèixer millor els problemes dels infants i les necessitats més urgents del 

dia a dia.  

 

 

DIES INTERNACIONALS  
 

Últim diumenge de setembre  Dia internacional de les persones amb sordesa 

 

Octubre 10  Dia mundial de la salut mental 

 

Octubre 10 Dia mundial de la vista 

 

Desembre 3 Dia internacional de les persones  amb discapacitat 

 

http://www.infantsdelmon.ad/

