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Principi 7. Dret a l'educació gratuïta. Dret 

a divertir-se i a jugar. 
 

 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Brueghel, el jove. Jocs d’infants, 1560.  

 

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 

Relacionar amb 

experiències 
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de vestir, etc.)              passades 

 

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?  Síntetitzar 

 

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

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

 

COMPRENSIÓ  
 

Formulació del principi  
 

Principi 7: L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria 

almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que 

afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat 

d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el 

seu sentit de la responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de 

la societat. L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà 

aquelles persones que tenen la responsabilitat de la seva educació i 

orientació; aquesta responsabilitat pertoca en primer lloc al pare i a la 

mare. L'infant gaudirà plenament de jocs i de l’esbarjo, els quals hauran 

d'estar orientats vers les finalitats perseguides per l'educació; la societat i 

les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret.  

 

Vocabulari 
• Etapa elemental: etapa primerenca, equivaldria a la Primària  

• Aptituds: capacitats, competència 

• Judici: capacitat de raonar, de fer judicis, d’argumentar 

• Esbarjo: moments de lleure 

• Promoure: impulsar, proposar, fomentar 
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Educació 

 

Entre tots i totes esbrinarem què s’entén per “educació”. Donarem una 

frase d’aquestes una parella que ha de defensar que  la idea que conté 

significa educació: 

Educació vol dir....... 

 

Anar a l'escola 

Estudiar anglès 

Saber saludar 

Muntar a cavall 

Menjar amb la boca tancada 

No ficar-se els dits al nas 

Saber comportar- 

Créixer mentalment 

Aprendre 

Valer-se per si mateix 

Sigues considerat amb els altres 

Ser lliure 

Saber llegir i escriure 

Ser bona persona 

 

Al final intentarem resumir què és l’educació pel grup. 

 

 

Interès superior de l’infant 

Entenem per l’interès superior de l’infant el conjunt d’accions i processos 

orientats a garantir-li un desenvolupament integral i una vida digna, alhora 

que unes condicions materials i afectives que el permetin viure plenament i 

assolir el màxim benestar possible. 

L'interès superior de l'infant implica les societats i els governs han de fer 

tots els esforços per construir les condicions necessàries amb l’objectiu que 

els infants puguin viure desplegant les seves potencialitats, és a dir, que 

s’assignin els recursos necessaris que ho garanteixin, independentment de 

les conjuntures polítiques, socials i econòmiques. Aquest principi també es 

recolza en el fet que el desenvolupament de les societats depèn 

fonamentalment de la formació dels infants. Així, des d’aquesta perspectiva, 

aquesta prioritat no seria un producte de la bondat de la societat adulta, o 

dels sistemes de govern, sinó que seria un element bàsic amb vista a la 

preservació i el millorament de la humanitat. 
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• Posa dos exemples com les persones que et cuiden tenen en compte els 

teus interessos i et consideren 

• ....................................... 

• ............................................. 

 

Interès de l’infant 

 

Quan hi hagi canvis en el nostre entorn familiar han de tenir en compte la 

nostra opinió. 

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

The World’s Children’s Prize 

http://www.childrensworld.org/wcpswe/childrensrights/barnkonventionen/s

panska/hurmarbarnen.asp 

 

 

Històries de vida  
 

Eduardo de Angola 

 

Eduard, de 12 anys, va actualment a l'escola, però la major part de la seva 

vida va estar sense escolaritzar, a causa de la guerra desencadenada al 

país. 

 

"La major part de la meva vida no vaig poder anar a l'escola a causa de la 

guerra a Angola, però he tingut sort. Per fi, estic aprenent! Abans de viure 

en aquest poble, la meva família i jo vivíem al bosc. Durant dos anys, vam 

estar fugint, tractant d'escapar dels soldats que ens perseguien. Un cop, 

vam haver de amagar-nos al riu. No teníem aliments, ni refugi, ni mantes, 

ni botiga, ni res. Ara, vaig a l'escola a l'aire lliure, sota els arbres. Estudiem 

matemàtiques i portuguès. El sol em fa mal als ulls i, quan plou, hem 

d'anar-nos a casa o esperar que escampi sota les branques. És una pena 

que se'ns mullin els quaderns. 

Quan acabi l'escola, m'agradaria ser mestre o conductor. M'agradaria poder 

portar els meus pares al seu poble natal. " 

 

Més de la meitat de tots els infants sense escolaritzar viu en zones afectades per la 

guerra i els conflictes. L'educació pot aportar protecció i estabilitat, a més de la 

possibilitat de començar a construir una societat més pacífica i pròspera. 

 

 

 

 

 

http://www.childrensworld.org/wcpswe/childrensrights/barnkonventionen/spanska/hurmarbarnen.asp
http://www.childrensworld.org/wcpswe/childrensrights/barnkonventionen/spanska/hurmarbarnen.asp


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                                              

5 

 

Reflexió: 

 

• Buscar informació sobre Angola 

• Què en penseu de la vida de Eduardo? 

• Creieu que hi ha molts altres nens que viuen com ell? 

• Pots comparar la seva vida amb la teva? 

 

Joc 

 

 

Els jocs del quadre de Brueghel 

 

Buscar una bona reproducció del quadre de Brueghel i procurar, entre tots i 

totes identificar alguns dels jocs que es juguen en el quadre. No cal trobar-

los tots però n’hi ha 83 de comptabilitzats 

 

 Reflexió: 

 

Triar un dels jocs que s’ha identificat. Dir si el juguem actualment o no. Si 

és afirmatiu, quines són les regles? Com es juga? 

 

 

 

TEMÀTICA 

 

EDUCACIÓ 
 

Educar és desenvolupar o perfeccionar les facultats intel·lectuals i morals 

dels nens o nenes o del / la jove per mitjà de preceptes, exercicis, 

exemples, etc. 

Ens eduquem per poder aconseguir ser veritablement humans. Als animals 

tenen prou sobreviure a partir del seu instint. Els éssers humans necessitem 

educar-nos i aquesta és tasca que no acaba amb la infantesa. Però és en la 

infantesa on més impacte té aquest procés humanitzador. 

L'educació és una exigència de la humanitat. No es pot arribar a ser 

"persona" si no s'aprèn, si no es conviu. Els animals poden sobreviure en 

solitari gràcies als seus instints, però els humans, hem d'aprendre. A canvi 

de l'esforç que realitzem el nostre coneixement no té els límits imposats per 

la biologia. 
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1. Què passaria si no sabessin llegir?  

 

Demanem als nens i nenes que facin una llista de totes les ocasions que 

llegeixen una mica durant el dia: a casa que, a l'escola, en la comunitat o 

en altre lloc. Haurien d'incloure la “lectura inconscient” que té lloc a l'usar 

una computadora, al mirar la televisió o al caminar pel carrer.  

 
 

Demaneu-los  que comparin les seves llistes i tractin els temes següents:  
 

• Com es veurien afectades les seves vides si no sabessin llegir?  

• Quines activitats no podrien fer o no podrien fer bé?  

• De quina manera afectaria l'analfabetisme la salut, la protecció i la 

seguretat de l’alumnat i de les seves famílies?  

• Quines conseqüències tindria per als estudiants que no poguessin llegir i 

fossin  

– mares o pares?  

– obrers?  

– treballadors agrícoles?  

– comerciants?  

– soldats?  

– ciutadans?  

 

 

2. Pla de diàleg: Per què ens eduquem? 

 

• Per què creus tu que vas a l'escola? 

• Perquè creu teu amic / amiga que va a l'escola? 

• Perquè creuen teus pares que et porten a l'escola? 

• Els teus avis també creuen que has d'anar a l'escola? Per què? 

• Creus que les raons que t'han donat són suficients? 

• T'agrada anar a l'escola? 

• Serveix per a alguna cosa anar a l'escola? 

• Anar a l'escola és una cosa que volen els infants o que volen els adults? 

• Quines coses aprens a l'escola que mai sabries si no fossis? 

• Amb el que aprens a l'escola ja no necessites aprendre més? 

• Segons la teva opinió per què serveix anar a l'escola? 

• Què penses que vas a aprendre a l'escola? 

• Anar a l'escola t'ajuda a saber més coses? 

• Anar a l'escola t'ajuda a ser millor? 

• Anar a l'escola et serveix per a ser més responsable? 

• Creus que no anar a l'escola seria un avantatge? 

• Has après coses fora de l'escola? 
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• Canviaries alguna cosa a la teva escola? 

 

3. Qui educa? 

 

• Qui són els agents de l'educació? 

• Com ha de ser la família que educa "en un esperit de comprensió, 

tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal"? 

• La teva és així? 

• Com ha de ser l'escola que educa "en un esperit de comprensió, 

tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal"? 

• La teva escola és així? 

• Com ha de ser la comunitat (barri, poble, ciutat) que educa "en un 

esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat 

universal"? 

• La teva comunitat és així? 

• Com hauria de ser el país que eduqués "en un esperit de comprensió, 

tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal"? 

• El teu país és així? 

 

4. Com ser educat? 

 

Aquí tens unes quantes expressions que resumeixen certes maneres 

d'educar. Al teu parer com hem o hauríem de ser educats els éssers 

humans: 

-amb mà dura 

-amb l'exemple 

-amb afecte 

-amb fermesa 

-amb llibertat 

-amb amenaces 

-amb regals 

-amb càstigs 

-amb premis 

-sense concessions 

-negociant o pactant 

-dialogant 

-pactant 

-Algun suggeriment? 
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JUGAR 
 

Jugar 

• Digues noms de jocs que coneguis  

• Penses que tots els nens i nenes del món tenen temps cada dia per 

jugar?  

• Quina és la teva joguina preferida? ........................................ 

• Quin és el teu joc preferit? .................................  

• Amb qui jugues normalment? ..............................  

 

Pla de diàleg: Sobre jugar 

 

1. T'agrada jugar? 

2. Ordena els tres jocs que més t'agradin de primer a tercer? 

3. Sempre és divertit jugar? 

4. Hi ha algun joc avorrit? 

5. Hi ha jocs que donen molta feina? 

6. Es poden inventar jocs o ja estan tots inventats? 

7. Es pot jugar sense que hi hagi guanyadors? 

8. Es pot guanyar en un joc i haver-ho passat malament i perdre en el joc i 

passar-ho bé? 

9. Prefereixes els jocs en solitari o els d'equip? 

10. Prefereixes els jocs de moviment i exterior o els quiets i d'interior? 

11. Prefereixes els jocs amb joguines o sense ells? 

12. T'agrada més jugar a jocs inventats o a jocs coneguts? 

13. Prefereixes els jocs amb regles o els jocs lliures 

 

 

MIRADA NO VIOLENTA  
 

Escola no violenta 
 

És molt important que els infants tinguin la percepció de conviure en una 

aula no violenta. Si els donem l’oportunitat d’afinar la seva mirada en 

aquests aspecte assegurarem que siguin més conscients de les l’agressivitat 

que hi ha fora de les aules. 

A les nostres aules no hem de permetre cap comportament violent sigui de 

paraula o d’obra.  

 

Jocs de pati 

 

Procurarem fer una observació dels jocs que es fan al pati. Amb una graella 

simple anotarem: 
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Jocs que s’han atribuït 

a les nenes 

 

Jocs que s’han atribuït 

als nens 

 

Jocs que s’han 

considerat per tothom 

 

 

Reflexió: 

 

• Per què els heu posat en el joc atribuït a nenes? 

• Per què els heu posat en el joc  atribuït a nens? 

• Per què considereu que són jocs per tothom? 

• Sempre sol ser així en el vostre pati? 

• Hi ha dies que canvien els protagonistes d’un i altre joc, per exemple les 

nenes juguen a futbol i els nens a….? 

• Per què passa això? 

• És indicatiu d’alguna cosa que es doni aquesta proporció? 

Quan un joc deixa de ser un joc? 

   

De vegades hi ha activitats que comencen com a  “jocs” que poden derivar 

en situacions incòmodes per algun dels suposats jugadors o jugadores. 

Digues si et sentiries a gust en situacions com: 

 

1. Només jugues tu, però l’altra/e no està pel joc 

2. Quan en un joc només es diverteix  l’altra/e però tu no 

3. Quan és una activitat que implica humiliar algú 

4. Quan la proposta és desigual i t’afavoreix a tu 

5. Quan la proposta és desigual i només afavoreix l’altra/e 

6. Quan està preparat per ser trampós 

7. Quan implica violència (física o psicològica) 

8. Quan vulnera la teva intimitat. 

 

MIRADA VIOLETA 
 

Escola no sexista 

 

És molt important que els infants tinguin la percepció de conviure en una 

aula no sexista. Si els donem l’oportunitat d’afinar la seva mirada en 
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aquests aspectes assegurarem que siguin més conscients de les 

desigualtats i discriminacions que hi ha també fora de les aules. 

A les nostres aules no hem de permetre cap comportament sexista, no h-

em de permetre mai l'exclusió per motiu de sexe.  

 

Distingir entre diferència i desigualtat. Promoure la igualtat entre homes i 

dones no significa que hagi d’existir un tractament idèntic per a tothom, 

sinó que el tractament entre uns i les altres serà equivalent, és a dir, que 

tindrà el mateix valor. Convé tenir present, també, que la igualtat entre 

homes i dones no significa l’eliminació de les diferències –diferències que en 

si mateixes ens enriqueixen- sinó l’absència de discriminació per l’existència 

d’aquestes diferències. O dit d’una altra manera, la igualtat entre homes i 

dones admet diferències, però no desigualtats perquè aquestes impliquen 

privilegis per uns i discriminacions per altres. 

 

 

a. Pla de diàleg: La nostra escola 

 

• A la nostra escola hi ha alguna diferncia de tracte entre nens i nenes? 

Aquesta diferència esdevé en desigualtat? 

• Hi ha càrrecs que són més de nen que de nena? 

• Hi ha feines d’aula que són més de nenes que de nens? 

• Es fa alguna cosa perquè els jocs siguin variats per a tothom? Es valora 

per igual un espai més tranquil, de joc simbòlic que el de jocs moguts? 

• Els llibre de text tenen portades que tendeixin més a estimular les nenes 

o els nens? 

• Els llibres de lectura tenen portades que es dirigeixen als nens o a les 

nenes? 

• Alguna activitat de l’escola és només per nenes o només per nens?  

• …. 

 

b. Els estoigs escolars 

 

Fer un estudi del tipus de motius i dibuixos dels plumiers, llibretes, carpetes 

o motxilles que porten a l’escola els nens i les nenes. Es pot fer l’activitat de 

moltes maneres. Es posen els objectes que hàgim decidit conjuntament  i 

algú en tria un i ha de dir si pertany a un nen o a una nena i per què. 

Podem preguntar: 

• Si diu que és de nena, podem preguntar: podria ser d’un nen? 

• Com hauria de ser per no tenir el caràcter sexista que té? 
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Mostrarem així com l’escola és sexista perquè la societat ho és, potser els 

pares i mares o potser no, però si que ho són els dissenyadors i els 

fabricants que ja pensen a qui va dirigit el seu producte. 
 

 

c. Llenguatge sexista 

 

A l’escola i també fora d’ella hem de ser molt conscients que el llenguatge 

no és mai neutre i que indica amb molta claredat la necessitat d’embolcallar 

certs missatges: 
 

• Els homes prehistòrics vivien en coves.  

• Els camperols viuen en petits poblats.  

• Els refugiats es desplacen amb els seus estris, ancians, dones i infants.  

• La ministra estava molt maca amb el seu vestit de nit.  

• Els alumnes no tenien ganes d’estudiar. 

• El president anava molt elegant. 

• Els cuiners són gent espavilada. 

Ara podeu escriure les frases d’abans de manera no sexista 

 

 

Solucionari: 

 

• Els homes prehistòrics vivien en coves: Els homes i les dones 

prehistòriques 

• Els camperols viuen en petits poblats: Els i les camperoles viuen en petits 

poblats  

• Els refugiats es desplacen amb els seus estris, ancians, dones i infants. 

Cal partir dels refugiats homes o volem parlar de la població refugiada: Els i 

les refugiades es desplacen amb els seus estris, família. 

• La ministra estava molt maca amb el seu vestit de nit. Si es tractés d’un 

ministre, faríem referència a com va vestit? 

• Els alumnes no tenien ganes d’estudiar. Ens referíem a nois i noies o 

només a nois? 

...................  

 

Reflexió: 

 

• Consideres aquestes frases sexistes?  

• Quines i per què? 

• Les canviaries per quines altres? 

• N’hi ha alguna que et cridi l’atenció? 
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Alternatives:  Proposem algunes alternatives al llenguatge sexista  
 

ENLLOC  DE ALTERNATIVA  

L’home  La humanitat L’ésser humà 

Els alumnes  Els i les alumnes 

Els metges   El/la metge o bé el metge o la 

metgessa 

Els adolescents  Els i les adolescents 

Els joves  Els i les joves 

Els electors  L’electorat/ Els i les electores 

Els homes  Els éssers humans 

Els descendents  La descendència 

Els veïns  El veïnat 

….  
 

 

Joguines  

 

Comentar la vinyeta (es pot fer gran o projectar per veure’n els detalls) 
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Font: Hora lliure  https://www.horalliure.com/juguem-en-igualtat/ 

 

Reflexió: 

 

• Què ens diu aquesta vinyeta sobre les joguines? 

• Estàs d’acord amb el comentari de la nena? 

• És un acudit? 

• És important ajudar a desenvolupar el potencial de les criatures amb joc 

diversos: la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa. 

 

 

 

 

https://www.horalliure.com/juguem-en-igualtat/
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ACTIVITATS 
 

MIRAR 
 

QUADRE D’ESCOLA 

 

 
 

Gustav Igler. L’escola de Eselbank, 1881 

 

 

Reflexió: 
 

 

• Què té en comú aquesta escola amb la teva? (Has de trobar almenys cinc 

aspectes) 

• Què té de diferent? (Has de trobar almenys cinc aspectes) 

Creus que estaries a gust en una escola així? Per què? 

• A teu parer i en vista de ¿les escoles d'avui han avançat o retrocedit? 
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QUADRES DE JOCS 

 

 

 

 

 

 

 

John George Brown, Fent volar estels, 

1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Cassat, Mainada a la platja, 1884 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hugo Salmson,  Infants jugant a cartes, 

Sense data 

 

https://www.pinterest.co.kr/pin/799670477569181853/
https://www.pinterest.co.kr/pin/799670477569181853/
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Fritz Uhde. L’habitació dels infants, 

1889 

 

 

 

 

 

 

 

A. J. Esley. La captura del dia, 1902 

 

 

Observar alguns quadres que ens mostren nens i nenes jugant. 

 

Qüestions per plantejar per a cada quadre: 

 

• Coneixes aquest joc? Té un nom? 

• Has jugat alguna vegada a aquest joc? 

• Hi ha algun joc d'aquests que no hagis provat mai? 

• Creus que és un joc antic, modern o de tots els temps? 

• Aquest joc té regles? ¿Les saps? 

 

Amb tots els quadres alhora 

 

• Creus que hi ha jocs de nenes i de nens? 

•  Creus que hi ha jocs de petits i de grans? Justifica a partir d'aquests 

quadres 

• Quin d'aquests nens i nenes creus que es diverteix més? 

• Quin joc triaries ara mateix per jugar? 
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ESCOLTAR 
 

Cançó 
 

L'escola que volem 

Escoles de Nou Barris 
 

Si ens deixen somniar (somniar, somniar) 

L'escola que volem (que volem, que volem) 

Desitjos a grapats (a grapats, a grapats) 

I aquí us els cantarem (cantarem, cantarem) 
 

Volem una escola més gran, on aprenguem jugant, 

Basada en els valors, i coses importants, 

Treballem per la pau, i no (tant) fer el gripau, 

Escolta-ho bé i ja ho veuràs! 
 

És l'escola que volem.... 
 

L'estudi és divertit (divertit, divertit) 

Si estic amb els amics (els amics, els amics) 

Si el clima és l'apropiat (apropiat, apropiat) 

I els deures no excessius (no excessius, no excessius) 
 

Que tingui moltes aules, amb bones taules 

i bons ordinadors i llapis de colors. 

Si em toca recollir, una escombra vull per mi 

Fem-ho tot bonic! 
 

És l'escola que volem.... 
 

Volem un pati gegantí,  

amb atraccions per tu i per mi,  

amb tirolina si pot ser  

o uns gronxadors que estiguin bé; 

I un hort urbà per anar plantant, 

 mongetes, cols i enciam. 
 

És l'escola que volem..... 
 

La pista on juguem a futbol,  

que sigui gran com el Camp Nou, 

I així hi cabran milers de nens  

quan a les festes celebrem, 

Que aquesta escola és la millor,  
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la festa de l'educació 

Diguem-ho tos ben fort!!! 

 

La podeu escoltar aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=uz-AaxOtEMk 

 

 

Reflexió: 

 

• Com és l’escola que volem segons la cançó? 

• Quin aspecte de l’escola t’ha agradat més? 

• Quines coses creus que ja té la teva escola? 

• Quines coses de les que diu la cançó li falten? 

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

 

Música clàssica 

 
Bizet: Jocs d’infants. Suite per a piano a quatre mans, una de les primeres 

obres franceses escrites per a infants. Hi ha dotze peces: El gronxador, El 

trombe, el canell, els cavallets de fusta. L’equilibrista, Trompeta i tambor, 

Bombolles de sabó, Les quatre cantonades, La gallina cega, A la una la 

mula, Pares i mares, El ball. 

 
 

Debussy: La caixa de joguines. Ballet per a piano que posteriorment es va 

orquestrar: 

1. El magatzem de joguines 

2. El camp de batalla 

3. La pastora 

4. Després de la fortuna 
 

Edgar Farré: Dolly (1893-1896) Es tracta d'una suite de 6 peces que es 

refereixen a escenes de la vida quotidiana d'una nena. 

1. Cançó de bressol 

2. Miaou (Scherzo-vals entre Dolly i el seu gat) 

3. El jardí de Dolly 

4. Kitty-vals (vals capritxós que parla d'un gosset) 

5. Tendresa 

6. Pas espanyol 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uz-AaxOtEMk
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Qüestions: 

 

• Per començar, quina de les tres composicions t'ha agradat més? 

• Quin creus que encaixa millor amb  el principi? 

• Creus que a partir d'alguna peça d'aquestes composicions es podria 

improvisar un joc ? Ho intentem? 

 

LLEGIR 
 

Un dia especial i diferent  
 

Un bon dia el Manel es va llevar al matí i va recordar que a l’escola tocava 

aprendre a restar. –Quin avorriment! Mare, he decidit que no vull anar a 

l’escola perquè no m’agrada fer restes! La mare, sorpresa, va preguntar-li: 

–I què faràs tot el dia, si no vas a escola? El Manel, molt decidit, s’oferí per 

acompanyar-la a la botiga a treballar. Dit i fet, el Manel arriba molt content 

a la botiga amb moltes ganes de començar a treballar i li pregunta a la seva 

mare quines feines pot fer. –Tu, Manel – li diu la mare–, seràs l’encarregat 

de posar el cartell a les flors perquè tothom sàpiga quina és cadascuna. El 

Manel, molt content, es va posar a treballar. De seguida cridà:  

–Ja estic, mare, he posat tots els cartells! La mare va anar a veure què 

havia fet el Manel.  

–Però, Manel – li va dir–, si estan tots al revés! Així la gent s’equivocarà! A 

veure, doncs llavors pots encarregar-te de cobrar a la gent que compri. El 

Manel s’hi va posar molt decidit, perquè li agradava molt la seva nova 

tasca. 

Però, com que encara no sabia restar, es va equivocar tornant el canvi i 

donava diners de més als clients.  

–Home, Manel, no veus que així no guanyarem diners– Doncs ara la teva 

nova tasca serà regar les plantes. Però, sobretot, vigila de no tocar res, no 

sigui cas que et facis mal.  

–Sííí! –va dir el Manel molt content, perquè li agradava encara més aquesta 

feina. Però, com que els cartells no estaven ben posats, el Manel no sabia 

quines plantes eren, i de sobte…– Ai! El Manel s’havia acostat massa a una 

planta carnívora que quasi li clava una mossegada. Li havia anat d’un pèl. 

Llavors  

–eeecccsss!– se li havia enfilat una eruga pel braç. I al final no va fer cas de 

l’avís de la seva mare i va voler tocar un cactus sense saber que punxava 

molt, i –buahhhhhh!– va rompre a plorar quan la planta li va caure al cap. 

Quan va arribar a casa, el Manel estava molt cansat de tota la feina i 

portava una bona ferida al cap, que la mare li va curar. Mentre li anava 

posant una tireta ben gran, el Manel es va adonar que hi havia coses que 



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                                              

20 

 

encara havia d’aprendre a l’escola. Ja amb el pijama posat, abans d’anar-

se’n al llit, li diu a la mare: 

 –Crec que demà hauria d’anar altre cop a l’escola a aprendre totes les 

coses que em falten. I, així, el Manel va tornar a anar a l’escola. Però mai 

no va oblidar el dia especial i diferent que havia passat a la botiga. 

 

Font: Marta Fontané Sanchez, Maite Martín Serra i Elisa Sanz Navarro, educadores 

de l'Espai de la Infància de Poble-sec per a Tothom, de Barcelona. 

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

.PDF 

 

Reflexió: 

 

• Què t’ha semblat la història? 

• Es podria aplicar a altres situacions? 

 

CURTMETRATGES 
 

El terrissaire 

 

https://blocs.xtec.cat/educaambcurts/2016/02/15/el-terrissaire/ 

 

Durada: 7:49 

 

Un aprenent de terrissaire vol adquirir la capacitat creativa del seu mestre, 

capaç de donar vida a l’argila. El jove practica al torn fins que està llest per 

dominar els secrets de l’ofici. 

 

Camins perillosos per anar a l’escola 

 

Camí més perillosos per anar a l'escola Cisjordania 

https://www.youtube.com/watch?v=PCECN1wPNrE,  

 

Durada: 25:39 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
https://blocs.xtec.cat/educaambcurts/2016/02/15/el-terrissaire/
https://www.youtube.com/watch?v=PCECN1wPNrE
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FER 
 

QUADERN PERSONAL 

 

L'escola ideal. En grups de 4 o màxim 5, dibuixem l’escola que volem 

seguint les indicacions de la cançó. Una vegada fet el dibuix pensem com 

ens agradaria que fossin els  horaris, el professorat, companys, el 

menjador, etc. 

  

 

CONJUNTAMENT 
 

Posem en comú les escoles ideals de cada grup i rectifiquem el que trobem 

interessant i positiu dels altres dibuixos i dels suggeriments sobre el 

funcionament en general tot fent un disseny i explicació única. 

 

 

INFORMACIONS 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

 

Infants que no van a escola 

 

Hi ha 57 milions d’infants al món que no van a l’escola. No s’ha assolit, 

doncs, el segon Objectiu del Mil·lenni, que fixava l’educació primària 

universal per al 2015. Per al 2030 s’estableix com a fita no només la 

universalització de la primària sinó també de l’educació secundària. “És molt 

ambiciós, però és necessari. Hem fet molta força [en la negociació] per 

incloure-hi també la secundària, perquè és una etapa clau per completar el 

desenvolupament intel·lectual dels infants i per donar-li més capacitats per 

trobar feina”, explica Macarena Céspedes, d’Educo, membre de la ChildFund 

Alliance. L’avenç és gran: els països en vies de desenvolupament han 

passat d’un 80% d’inscripció a primària a un 91%. Però Céspedes també 

adverteix que “s’ha mesurat la consecució de l’objectiu basant-se en uns 

indicadors que no s’ajusten a la realitat”, perquè comptabilitzen només 

l’assistència el primer dia de classe. Per això -en aquest i en altres fites de 

l’agenda 2030- ara la batalla de les ONG està centrada a negociar els 

indicadors i el sistema de control que s’aplicaran per a la seva 

implementació, un acord que s’ha de tancar el març del 2016. 
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Libèria és actualment el país més gran d’infants sense escolaritzar, amb 

gairebé dues terceres parts d’infants en edat de rebre educació primària 

que no van a l’escola. El segon país de la llista és Sudan del Sud, on el 59 

per cent dels infants no tenen dret a una educació primària i on una de cada 

tres escoles ha hagut de tancar degut al conflicte. 
 

Afganistan (46%), Sudan (45%), Níger (38%) i Nigèria (34%) també es 

troben entre els 10 països amb els índexs més elevats d’infants sense 

escolaritzar en educació primària, el que demostra amb claredat que les 

emergències humanitàries i les llargues crisis estan obligant els infants a 

abandonar l’escola. 

 

Reflexió: 

 

• Buscar on són Libèria, Sudan, Afganistan, Nigèria. 

• Quines conseqüències tindrà pels infants 

• I pel país? 

 

QUI AJUDA? 
 

EDUCO 

https://www.educo.org/ 

  

 

 

Una ONG global de cooperació per al 

desenvolupament i acció humanitària que actua 

a favor de la infància i la defensa dels seus 

drets, especialment el dret a rebre una educació 

de qualitat. Treballem amb nenes, nens i el seu 

entorn per promoure societats més justes i 

equitatives que garanteixin els seus drets i el seu benestar. Volem construir 

un món on tothom gaudeixi plenament dels drets i d'una vida digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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                                              

23 

 

DIES INTERNACIONALS 
 

Setembre 8 Dia internacional de l'alfabetització 

 

Gener 24   Dia internacional de l’educació 

 

Maig 2  Dia mundial de lluita contra l’assetjament escolar 

 

Maig 15 Dia internacional de les famílies 

 

Maig 28 Dia internacional del joc 

 

Juny 1 Dia mundial de les mares i pares 


