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Principi 10: Dret a rebre una educació que 

fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia 

entre tothom. 

 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Bromley, A punt de barallar-se  (sense data)            

  

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

personatge o en l’entorn? 

Qüestionar, 

problematitzar 

 

6. ¿Et planteja algun interrogant? ¿Faries alguna 

pregunta al retratat/retratada o al pintor o pintora? 

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?  Síntetitzar 

 

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

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

 

COMPRENSIÓ 
 

Formulació del principi  
 

Principi 10: L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques 

que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de 

qualsevol altra mena. Ha de ser educat en esperit de 

comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i 

germanor universal, i amb plena consciència que ha de 

consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus 

semblants. 
 

Vocabulari 
 

Tolerància 

 

Ser tolerant significa admetre les opinions, creences i actituds d’altri, encara que 

siguin diferents de les meves. La tolerància implica que s'admet i accepta la 

diferència entre les persones.  Completeu les frases: 
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Mentre que la  

La tolerància respecta les idees dels i 

les altres 

La intolerància... 

La tolerància es mou en una atmosfera 

de llibertat 

La intolerància 

La tolerància és autocrítica La intolerància 

La tolerància propicia el diàleg obert La intolerància 

La tolerància possibilita la convivència 

democràtica 

La intolerància 

La tolerància vol la pau La intolerància 

La tolerància accepta la diversitat La intolerància 

....  

 

 

Fraternitat 

 

La fraternitat és un dels tres conceptes que van guiar la Revolució francesa, 

juntament amb la igualtat i la llibertat. La fraternitat, que prové del llatí  “frater”, 

germà, significa que ens hem de comportar amb els i les altres com si fóssim 

germans. És una manera de dir que hem de serpersones solidàries, tenir cura del 

les altres persones i ajudar-les. 

 

Classifiqueu aquestes actituds o gestos com a tendents a la fraternitat o 

allunyats de l’actitud germanívola 

• Li vol donar la mà i l’altre/altra l’enretira 

• Li va a donar la mà i l’altre/altra l’abraça 

• L’ajuda a aixecar-se 

• Espera que s’aixequi sol o sola 

• L’acull amb molt d’afecte 

• Se’l mira de lluny 

• El/la tracta amb molta cordialitat 

• És una persona compassiva 

 

• Entre tots i totes podeu definir què és la fraternitat a partir del significat que 

hàgiu atorgat a les frases anteriors? 

 

Història de vida 
 

Carta de Navarra 

Hola.  

El meu nom és Beñay Irazoki i tinc 12 anys. Estudio a l’institut Toki Ona de Vera 

de Bidasoa, on em trobo molt a gust. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fraternitat
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Quan veig la televisió i sento les notícies, sé de gent que es troba en molt mala 

situació: infants sense cases, sense pares, terratrèmols i huracans arreu. 

Després de veure tot això em dic a mi mateix: “Que bé vivim aquí”. Tenim de 

tot: pare, mare, germans i germanes, cases, comoditats de tota mena i en canvi 

no agraïm res. Bé, a veure si aquesta carta serveix perquè estimem les coses 

que tenim i siguem més solidaris amb les persones que no tenen res. 

Rebeu una salutació cordial. 

 

Adaptació de Drets dels infants, avui, Illes Balears 

 

Reflexió: 

 

• Què ens diu la carta de Beñay? 

• Hi estàs d’acord? 

• Hi afegiries alguna cosa? 

• Fes-li una carta de resposta, tot relacionant-la amb el Principi 10 dels drets dels 

infants 

 

Jocs 
 

Xarxa d’amistat 

 

La xarxa d’amistat serveix per exterioritzar emocions i sentiments positius sobre 

els companys. Amb aquesta activitat cal crear un clima de confiança en el grup 

alhora que tractem l’expressió de les emocions de manera positiva. Només cal un 

cabdell de llana. 

 

L’alumnat seu en cercle. Un o una alumne agafarà el cabdell i s’envoltarà la mà 

amb un dels fils. Mira un company o companya als ulls amb intensitat i li llença el 

cabdell de llana mentre li diu una cosa positiva o agradable. Qui rep el cabdell 

envolta la seva mà i fa el mateix amb un altre company o companya. 

 

Es pot ajudar dient que podem posar èmfasi en les coses que fem i no tant en 

com som, per exemple: “M’agrada de tu que ets considerat”, o “El que m’agrada 

de tu és que sempre estàs de bon humor”. 

 

El joc continua fins que cada alumne hagi tingut el seu torn. Després tots deixen 

caure la llana de les seves mans a terra formant una “xarxa o teranyina 

d’amistat”. 
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Reflexió: 

 

• Què t’ha dit el joc a tu? 

• Que t’ha dit sobre la teva classe? 

• Tens la impressió que ara sou un xic més amics? 

• Com relaciones el joc amb el principi 10? 

 

TEMÀTICA 

 

SOLIDARITAT 
 

La Gran Enciclopèdia Catalana diu: Solidaritat 1. El fet de ser solidari amb altres, 

de compartir-ne les idees, els propòsits, les responsabilitats. 2 Relació de 

fraternitat, de companyonia, de sosteniment recíproc, que lliga els diversos 

membres d'una comunitat, col·lectivitat, en el sentiment de pertinença a un 

mateix grup i en la consciència d'uns interessos comuns. 3 DRET. Conjunció o 

acord de diverses persones per a tenir un dret o complir una obligació. 

 

TEXT. La Solidaritat 

 

La solidaritat és una virtut sospitosa, perquè és la virtut dels pobres i dels oprimits. 

L’alleujament i el benestar materials, pel que sembla, produeixen individus egoistes i 

insolidaris, despreocupats de la sort d’altri. Perquè on no hi ha justícia apareix la caritat. 

Però la meva tesi no és aquesta. El que pretenc demostrar aquí és que, fins i tot on hi ha 

justícia, hi ha d'haver caritat. Que l'Estat no resol ni podrà resoldre mai totes les 

necessitats i mancances de la vida humana. La justícia no és perfecta ni constitueix la 

totalitat de les exigències ètiques. El meu objectiu és explicar la solidaritat com a 

condició, però, sobretot, com a compensació i complement de la justícia. No em 

refereixo, és clar, a aquesta caritat "cristiana" que ha servit massa vegades per encobrir 

injustícies punyents, sinó a una solidaritat ben entesa que vingui a contrarestar, per la 

via de l'afecte, les limitacions del que és just. La solidaritat és una pràctica que està més 

ençà però també va més enllà de la justícia: la fidelitat a l'amic, la comprensió del 

maltractat, el suport al perseguit, l'aposta per causes impopulars o perdudes, tot això pot 

no constituir pròpiament un deure de justícia, però sí que és un deure de solidaritat.  

 

Victòria CAMPS. Virtudes públicas 

 

1. Sobre el text. 

1.1. Com més posseïm, necessàriament, més egoistes ens tornem? 

1.2. Per quina raó mai n'hi ha prou amb la justícia i cal quelcom més? 

1.3. Un Estat molt eficient i poderós no seria capaç de solucionar totes les 

mancances? 

1.4. La justícia no satisfà totes les exigències ètiques? 
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1.5. En quin sentit la solidaritat pot ésser un complement de la justícia? 

1.6. Indica tres comportaments solidaris diferents dels que figuren en el text. 
 

2. Més enllà del text. 

2.1. Els ideals de la Revolució Francesa són “Llibertat, Igualtat i Fraternitat ". 

Com els relaciones amb el nostre text?. 

2.2. La solidaritat ha de ser selectiva? És a dir, ser solidari amb diferències, més 

solidari amb uns que amb altres? 

2.3. Un càmera de TV enregistra, en directe, una desgràcia tràgica. Què ha de 

fer, seguir amb el reportatge o solidaritzar-se ajudant? 

 

COMPRENSIÓ I TOLERÀNCIA 

 
Conviure significa viure amb altri. Aquesta és la manera humana d'entendre la 

vida. Sense els altres no hi ha convivència possible o, dit d'una altra manera, no 

s'arriba a la maduresa humana, com ens mostren els casos dels infants salvatges 

que mai arriben a una plenitud. Per conviure bé, amb garanties de benestar i 

certa dosi de felicitat és imprescindible que hi hagi comprensió i tolerància cap 

als altres, en la mateixa mesura que els altres han de ser comprensius i tolerants 

amb mi. 

 

1. Procurem relacionar els aspectes de convivència positius i negatius completant 

aquest esquema: 

 

 Positiu per Negatiu per 

comprensió   

intolerància   

fraternitat   

pau   

llibertat   

desigualtat   

enemistat   

....   

 

2. Feu una enquesta preguntant cadascun i cadascuna de vosaltres a 10 

persones el que entenen per ser tolerants. Seleccioneu algunes de les respostes i 

analitzeu-les. 
 

3. Prepareu un debat en el qual es defensin dues postures oposades: qui diuen 

que cal ser tolerant i qui defensen que no es pot ser tolerant amb intolerants. 

Procurar valorar els bons arguments més que l'adhesió a una o altra resposta. 
 

4. En què creieu que consisteix "ser comprensiu". 

• És més o menys que ser tolerant? 

• Quina és la diferència entre comprensiu/comprensiva i tolerant? 



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                                              

7 

 

• Consideres que les persones que t'envolten són comprensives i tolerants? 

• Et consideres més comprensiu/comprensiva que tolerant? ¿Més tolerant 

que comprensiu/va? Per què? 

 

FRATERNITAT 

 
La fraternitat o germanor és un dels tres conceptes que, juntament amb llibertat 

i igualtat,  van guiar la Revolució francesa. La fraternitat, que prové del llatí  

“frater”, germà, significa que ens hauríem de comportar com si fóssim de família, 

com a germans i germanes. És una manera de dir que hem de ser solidaris, i 

ajudar i tenir cura de les altres persones. 

De fet, la Revolució francesa (1789 – 1799) proclamava la fraternitat, a la 

Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà, però els drets de les dones en 

quedaren exclosos. Per això Olympe de Gouges (1748- 1793),escriptora, 

activista política, feminista i abolicionista francesa va escriure l'any 1791 la 

Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana tot afirmant la igualtat de 

drets dels dos sexes com a rèplica de la Declaració dels Drets de l'Home i del 

Ciutadà, que només reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava les 

dones en una situació d'inferioritat. 

 
Què és un amic/amiga?  

 

1. Explica de quina manera va néixer l'amistat que tens amb algú: 

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

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

 

2. D’aquesta relació, tria i assenyala les coses que et sembla que tu dones als 

teus amics; pots afegir-hi altres coses:  

 

• Ajudo amics i amigues a fer la feina de classe.  

• Els deixo copiar la feina.  

• Anem junts/juntes a llocs que ens agraden a tots dos/totes dues.  

• Sempre vaig on ell/ella vol.  

• Li regalo coses pel seu sant i aniversari.  

• El/la convido a casa meva.  

• Li dono diners.  

• Guardo els secrets que em confia.  

• L'escolto quan està trist/trista i enfadat/enfadada.  

• No l'escolto quasi mai, quasi sempre li explico jo les coses.  

• L'aconsello si em pregunta sobre alguna cosa que ha de decidir.  

• Li explico les coses que em preocupen.  

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

.................................................................  
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La fraternitat 

 

Aristòtil, que s'ocupa molt de la qüestió de l'amistat, en remarca algunes 

característiques. Digues si les consideres imprescindibles (I), desitjables (D), o 

prescindibles (P) 

 

Característica Imprescindible Desitjable Prescindible 

1. L'amistat consisteix a voler el bé 

de la persona amiga. 

 

 

  

2. L'amistat representa una relació 

d'igualtat. 

 

 

  

3. L'amistat, a més d'un sentiment, 

és un hàbit que s'enforteix amb el 

temps. 

   

4. L'amistat representa certa 

comunitat, és a dir, una relació 

freqüent. 

   

5. L'amistat implica sentiments i 

compromisos de fidelitat, de lleialtat i 

de solidaritat. 

   

......    

 

Reflexió: 

 

• Heu arribat a una acord sobre els trets que són imprescindibles, quins 

desitjables i quins els prescindibles? 

• N’afegiríeu algun més en alguna de les tres categories? 

• Què ens ha dit aquest exercici sobre l’amistat? 

 

 

MIRADA NO VIOLENTA 
 

Discriminació 

 

La discriminació és el resultat d’una colla d’ elaboracions, unes mentals i altres 

emocionals que ens porten a actuar tal com ho fem. 

 

El que penso      El que sento Com actuo 

ESTEREOTIP PREJUDICI DISCRIMINACIÓ 

Els anglesos són 

puntuals. 

La gent dels països 

càlids treballa poc 

Sento rebuig envers la gent de 

determinat aspecte físic. Tinc 

por davant de persones vestides 

d’una manera particular 

Rebutjo relacionar-me 

només amb persones de 

determinats orígens, 

cultures o aspecte 



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                                              

9 

 

 

Un estereotip és una generalització no fonamentada i acceptada per a un 

col·lectiu i és compartit per una majoria i defineix el comportament d’un grup 

social. Pot ser positiu o negatiu. És positiu quan generalitza qualitats lloables i 

acceptades, sobrevalora un grup; i negatiu quan es generalitzen aspectes 

negatius o nefastos d’un col·lectiu. 
 

El prejudici arrenca d’un estereotip negatiu, a partir del qual es valora 

emocionalment, es jutja socialment i s’orienta la conducta i es concreta en una 

actitud hostil i desconfiada envers alguna persona pel fet de pertànyer a un grup 

social o a un col·lectiu determinat. 
 

La discriminació és el resultat de la conducta condicionada pel prejudici i 

comporta un tracte diferent i menyspreador cap a una persona o col·lectiu per les 

seves característiques intrínseques, és a dir, per ser el que és. La discriminació 

comporta l’exclusió i el tracte desigual.  

 

Tipus de prejudicis 

 

Hi ha diferents tipus de prejudicis, entre els quals podem esmentar: 

• Prejudicis culturals: es basen en la visió d’una cultura superior per sobre d’una 

cultura a la qual atribuïm trets negatius. 

• Prejudicis religiosos: totes les religions marquen una determinada creença.  El 

desconeixement (o coneixement parcial) poden determinar la visió de les 

religions i de les persones (per extensió). 

Prejudicis de gènere: es tracta d’atribuir unes característiques en funció del 

gènere atribuït en néixer la persona . Aquestes característiques (diferenciades 

entre gèneres) poden ser apreses, transmeses per valors culturals, opinions 

generalitzades.... 

• Prejudicis estètics: estan lligats als patrons de bellesa i a modes.  Per  

exemple, la publicitat ens presenta figures estereotipades de la bellesa, que se 

segueixen com a exemples d’ideal de bellesa. 

 

• Posar exemples de distints prejudicis 
 

Preguntar-se 

 

a. Alguna vegada m’he sentit discriminat/discriminada 

• pel meu físic  

• per la meva situació econòmica 

• per la meva religió 

• per les meves opinions 

• per la meva manera de ser 

• per la meva orientació sexual 

b. Alguna vegada he discriminat alguna persona o col·lectiu? 
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c. Alguna vegada he fet coses  perquè tothom ho feia, encara que pensés que 

estava mal fet? 

d. M’agradaria sentir-me acceptat/acceptada tal com sóc? 

e. Quan algú m’ha discriminat he sentit tristesa? 

f. Quan m’han discriminat he sentit por? 

g. Quan m’han discriminat he sentit ràbia? 

h. És possible fer coses per canviar les actituds discriminatòries? Quines? 

 

Delictes d’odi  
 

Els delictes d'odi són infraccions (actes o discursos) motivats pel rebuig i 

animadversió, com ara un insult racista o una actuació agressiva contra algú per 

la seva orientació sexual o la seva condició social. 

Aquests delictes són provocats per l’aversió i la intolerància cap a l’altre, al 

diferent, tan si és un individu com tot un grup. Són delictes comesos de manera 

individual, però van dedicats als grups socials que representen i pretenen 

espantar-los perquè no es mostrin, perquè s’amaguin i no molestin aquells que 

es consideren superiors.  

 

Els delictes d’odi es poden fonamentar en els prejudicis següents: 

• Raça, origen ètnic 

• Xenofòbia. País de procedència. 

• Discapacitat. 

• Antisemitisme. 

• Religió o creences. 

• Orientació o identitat sexual. 

• Ideologia. 

• Aporofòbia / Exclusió social. 

• Altres. 

 

a. Exemplificació 

Digues en quins dels casos que presentem hi ha delictes d’odi i quin prejudici els 

sustenta. 

 

 Delicte 

d’odi 

Tipus de 

prejudici 

-Uns  joves skins agredeixen quatre venedors 

ambulants.  

  

-Un jove hindú que tenia el DNI caducat passa una nit a 

comissaria. 

  

-Un home agredeix i insulta una noia en un vagó dels 

ferrocarrils de la Generalitat, tot  cridant “tots els 

emigrants haurien d’ésser morts”. 

  

-Els fills del Sr. M. i la Sra. F. van ser increpats per un   
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home i una dona que penjaven cartells en contra d'una 

mesquita que s'inaugurava aviat al municipi. 

-Vuit famílies d’ètnia gitana són expulsades d’un 

càmping per part de la gerent, per incomplir, 

suposadament, la normativa del càmping. 

  

- El porter d’una sala de festes nega l'entrada a J. M. 

perquè «els marroquins roben». 

  

-A una web de finques de lloguer, hi ha una clàusula 

que indica: «Abstenir-se estrangers». 

  

- La normativa d'un centre esportiu de Figueres 

prohibeix als treballadors i treballadores donar d'alta a 

tota persona que no tingui la nacionalitat espanyola. El 

director del centre els amenaça amb retirar 200€ del 

sou als treballadors que incompleixin la normativa. 

  

- En M. dormia a prop d’un parc i de matinada tres 

persones encaputxades van calar foc a les mantes amb 

què es tapava, causant-li cremades per les quals va 

estar ingressat a l’hospital.  

  

 

Casos reals citats a 25 anys, 25 casos Servei d'Atenció i Denúncia per a Víctimes 

de Racisme de SOS Racisme 

http://www.sosracisme.org/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-recull-

25casos-SAiD_EMBARGAT.pdf 

 

Reflexió: 

 

• Què tenen en comú els distints casos? 

• Quin t’ha sorprès més? 

• Quin trobes que és més freqüent? 

• Coneixes altres casos de delictes d’odi? 

• Cita algun exemple recent que hagis conegut per les notícies o per la teva 

experiència. 

• Com cal reaccionar davant d’algun d’aquests fets? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosracisme.org/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-recull-25casos-SAiD_EMBARGAT.pdf
http://www.sosracisme.org/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-recull-25casos-SAiD_EMBARGAT.pdf


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                                              

12 

 

b. Comenteu el contingut d’aquest cartell 

 

 

 
 

Font 

 https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/que-es-el-discurs-d-odi/ 

 

Per saber-ne més: 

 

Institut Drets humans de Catalunya -  Delictes d’odi 

https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/es-

odi-manual-practic-per-reconeixer-i-actuar-davant-discursos-i-delictes-d-odi.php 

Sos racisme 

http://www.sosracisme.org/campanyes/odi-i-discriminacio 

 

Prevenció de conductes d’odi i discriminació 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0074/ad9165b

c-219f-459f-8519-6f2ad54c4269/14_unitats_didactiques.pdf 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/que-es-el-discurs-d-odi/
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/es-odi-manual-practic-per-reconeixer-i-actuar-davant-discursos-i-delictes-d-odi.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/es-odi-manual-practic-per-reconeixer-i-actuar-davant-discursos-i-delictes-d-odi.php
http://www.sosracisme.org/campanyes/odi-i-discriminacio
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0074/ad9165bc-219f-459f-8519-6f2ad54c4269/14_unitats_didactiques.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0074/ad9165bc-219f-459f-8519-6f2ad54c4269/14_unitats_didactiques.pdf
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MIRADA VIOLETA 
 

Discriminació per gènere 

 

El terme "sexe" fa referència a les diferències biològiques entre homes i dones; 

el terme "gènere", en canvi, descriu els rols, les funcions, actituds i 

comportaments establertes per la societat i que aquesta considera apropiats per 

als homes i per a les dones.  

Sobre el sexe hi ha poc a dir, perquè ve donat per peculiaritats físiques; el 

gènere, en canvi, és una elaboració social. Consisteix en una sèrie de supòsits, 

construïts a partir de les diferències biològiques entre homes i dones. 

El concepte de gènere no només canvia amb el temps, sinó també d'una cultura 

a una altra i entre els diversos grups dintre d'una mateixa cultura. Hi ha algunes 

diferències que venen donades per natura: les dones poden engendrar, els 

homes tenen una veu més greu, les dones més aguda... D’altres diferències són 

culturals (les dones es dediquen mésal món de la cura que els homes).  

 

Prova sobre sexe i el gènere 
 

Pregunteu als i les participants quina és la diferència entre els termes "sexe" i 

"gènere". Demanar al grup que comenti breument les opinions aportades.  

Dividir els participants en equips de 2 o 3 persones. 

Explicar que es llegiran unes frases. Els equips hauran de decidir si la frase 

serveix per a descriure el "sexe" o el "gènere”. Si fa referència al sexe, 

s’aixecaran del seient. Si la fa al gènere, es quedaran asseguts. 

Llegir les frases i deixar temps perquè els grups les comentin. 

 

Sexe o gènere 

• Les dones pareixen; els homes no. (S) 

• Les nenes són amables; els nens, durs i audaços. (G) 

• En molts països, les dones guanyen només el setanta per cent del que guanyen 

els homes. (G) 

• Les dones poden alletar els seus fills; els homes han d’utilitzar un biberó. (S) 

• Les dones són les encarregades de criar la mainada. (G) 

• Els homes són els que prenen les decisions. (G) 

. Les veus dels nens amb la pubertat passen a ser més greus. (S) 

• Segons estadístiques de les Nacions Unides, les dones realitzen el 67 per cent 

del treball mundial i, no obstant això, només guanyen el 10 per cent dels 

ingressos mundials. (G) 

• A les dones els preocupa més la qualitat de l’educació dels seus fills i filles més 

que als homes. (G) 

• A les dones se’ls prohibeix realitzar treballs perillosos, com treballar en mines 

subterrànies; els homes treballen sota la seva pròpia responsabilitat. (G) 
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• A gairebé tots els països, la majoria de policies són homes. (G) 

• Hi ha menys dones presidentes, parlamentàries i directives que homes. (G) 

Es comenten en grup i es plantegen qüestions com: 

• Han sorprès alguns dels enunciats? 

• Totes les persones del grup eren del mateix parer? 

• Hi ha hagut desacord? S'ha pogut solucionar el desacord? 

• De quina forma varien les funcions de gènere d’acord amb les diferències 

d’edat, classe, raça, cultura i període històric? 

• Com varia la forma per la qual les dones de diferents països experimenten el 

poder i l’opressió? 

 

Sobre el col·lectiu LGBTI+ 
 

LGTBIQ+ són les sigles que es refereixen al col·lectiu de persones Lesbianes, 

Gais, Bisexuals, Transgèneres Intersexuals, Queer i qualsevol altre tipus 

d’orientació sexual o identitat de gènere. 

Aclarint conceptes... 

Caldria distingir entre identitat de gènere: transgènere; expressió de gènere: 

afeminat , dona masculina i preferència o orientació sexual:heterosexuals, 

homosexuals o lesbianes, bisexuals. 

IDENTITAT DE GÈNERE té a veure sobretot en quina imatge la persona té de si 

mateixa. És la manera com cada persona  accepta el propi sexe i les 

característiques que s’hi associen tant si es corresponen o no amb el gènere 

assignat socialment. 

Transgènere (i també transsexual) és un terme relacionat amb la identitat 

sexual, que afecta la percepció de gènere que la persona té d’ella mateixa. Es 

tracta de persones que senten un rebuig i disconformitat amb el sexe de 

naixement i una identificació amb l’altre gènere   

EXPRESSIÓ DE GÈNERE són les formes, gestos i manifestacions associades a 

un gènere determinat. L’expressió de gènere té a veure amb el comportament 

social de les persones, independentment del seu sexe de naixement i de la seva 

identitat de gènere o orientació sexual. Així, hi pot haver un home d’aparença 

afeminada que se senti atret per dones, per exemple. 

ORIENTACIÓ SEXUAL. Tendència que ens fa sentir atracció afectivosexual cap 

a una altra persona. 

Heterosexuals: persones que tendeixen a elegir parelles sexuals i afectives del 

sexe oposat. 

Homosexuals o lesbianes: persones que tenen parelles afectives i sexuals del 

mateix sexe. 

Bisexuals: Homes i dones que tenen relacions sexuals i afectives amb persones 

del mateix sexe i del sexe oposat. 
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Cal tenir present que aquests conceptes estan en contínua revisió i no es 

consideren etiquetes estanques, sinó ubicades dins un continu que pot fluctuar al 

llarg de la vida de la persona. 

 

a. Definir conceptes 

 

A veure si saps definir els següents conceptes amb paraules teves? 

• Homosexualitat 

• Heterosexualitat 

• Gai 

• Lesbiana 

• Homofòbia 

• Transgènere 

 

Llenguatge inclusiu. Cultura UNAM (VÍDEO) 

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

 

Identitat, gènere i adolescència. Proposta coeducativa per a la prevenció de la 

discriminació sexista i homofòbica. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0051/

628fc112-a949-44d6-8f2e-76e7b3444d24/ccaro.pdf 

 

b. Una conversa 

 

L'Oliver, un xicot de 14 anys, diu al seu germà petit de 5 anys que vol parlar 

amb ell de l'amor i de les parelles. Ha explicat al pare i mare que era gai i ara ho 

vol dir al seu germà petit. A partir d’unes primeres temptatives, li diu: "Te n'has 

adonat que mai he tingut nòvia? Què et semblaria si em casés amb un home?" 

La veritat és que l'Oliver s'ha sorprès molt amb la resposta de l'Alfie, perquè li ha 

dit que li semblaria molt "guai", ja que ho va veure en una pel·lícula i li havia 

semblat bé. I afegeix: "l'amor és l'amor!". 

 

Reflexió: 

• Què et sembla aquesta conversa? 

• T’imagines que una germà o germana (o un amic o amiga) la pogués tenir amb 

tu? 

• Tu, què hi diries? 

• Estàs d’acord que “l’amor és l’amor”? 

 

Trobareu la conversa gravada aquí: Coming out GAY  (VÍDEO -en anglès)   

https://youtu.be/EJfDDb2tMLQ 

Vídeo  

Dibuixant el gènere: capítol 4 (VÍDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=seWf7_2dgjE 

https://www.youtube.com/watch?v=qPBmoFgcELc
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0051/628fc112-a949-44d6-8f2e-76e7b3444d24/ccaro.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0051/628fc112-a949-44d6-8f2e-76e7b3444d24/ccaro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=seWf7_2dgjE
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Reflexió: 

• Quina diferència hi ha entre sexe i gènere segons el vídeo? 

• Que és la homofòbia? 

• Què fer per redibuixar el gènere? 

• Què has après en aquest vídeo? 

• Creus que és prou clar? 

• T’han quedat dubtes en algun aspecte? 

• Quines coses voldries aprendre encara? 

 

 

ACTIVITATS 
 

MIRAR 
 

Observant cada un dels quadres pregunta't si en l'ambient que s'ha reflectit el 

pintor es respira comprensió, tolerància i fraternitat. Tant en cas afirmatiu com 

negatiu, justifiqueu les vostres respostes. Si voleu afinar una mica més, podeu 

desglossar els tres conceptes: comprensió, tolerància i fraternitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Baixkírtseva. La trobada, 1884 

 

 

file:///C:/
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Eastman Johnson. El petit soldat, 

1864 

 

 

 

 

• En petits grups trieu una obra per ser explorada i feu-vos les preguntes que hi 

ha a l’inici del principi: Què ens diu aquest quadre? 
 

 

Reflexió: 

 

• Quins personatges apareixen en aquests quadres?  

• L'obra escollida és apropiada per representar el dret al qual l’hem associat?  

• El quadre podria ser més efectiu com a eina de sensibilització, si algun aspecte 

s'hagués treballat o representat d'alguna altra manera?  

Argumentar en cas afirmatiu. 

 

 

ESCOLTAR 
 

Cançó 
 

Swing de la pau 
 

Si estimes la vida, la pau, l’amistat... 

aprèn a conviure amb qui tens al costat. 

Davant els conflictes tu sigues valent. 

No et quedis indiferent. 
 

Poder i egoisme dominen el món 

i així mor la gent a cada segon. 
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Les guerres perduren i la humanitat 

no troba felicitat. 
 

Construïm camins  

que ens portin junts a un món millor! 

Que els pobles de la terra 

siguin lliures de debò! 

Dibuixem un horitzó 

en un mar pintat de blau... 

i entonem aquest swing de la pau. 
 

Res no és el que sembla, tot és complicat! 

Hi ha massa injustícia! No es diu la veritat! 

Davant les mentides, tu sigues sincer. 

No fugis del que cal fer. 
 

Envia tendresa on hi hagi dolor. 

Regala esperança a qui perd la il·lusió 

i la melangia en els cors marcirà, 

si tots ens donem la mà. 

 

Música: Rosa M. Vidal Lletra: Anna M. Lorente i Rosa M. Vidal  

La podeu escoltar aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=upd5xuG6AHk 

 

 

Reflexió: 

 

• Quin és el missatge de la cançó? 

• Quines coses podem fer per construir aquest món millor? 

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

• Et sembla que defineix bé tot el que hem estudiat sobre els drets dels 

infants? 

 

 

Música clàssica 
 

F. Mendelssohn: Sis peces per infants (Kinderstücke) op. 72 (1847) 

Conjunt de sis peces influïdes per les Kinderszenen de Schumann. 

 

Escoltar aquí 

https://youtu.be/wMN5OMoRdmU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upd5xuG6AHk
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Qüestions: 

 

• Tria dues de les sis peces per il·lustrar els dos quadres que encapçalen el 

principi desè. Justifica el perquè de la teva decisió. 

• Hi va haver alguna coincidència en el grup? A què creus que és degut? 

• Alguna de les que han estat escollides serveix per il·lustrar també el sentit del 

principi? 

• Hi ha alguna altra peça que haguem sentit que sigui més fàcil de relacionar amb 

aquest principi? Digues quina i per què. 

 

LLEGIR   

Un dia els joves aprendran paraules que no comprendran 

de Martin  Luther  King 

  

Els infants de l’Índia preguntaran: 

- Què és la fam? 

Els infants d’Alabama demanaran: 

- Què és la segregació racial? 

Els infants d’Hiroshima exclamaran: 

- Què és la bomba atòmica? 

I els infants de l’escola interrogaran:  

- Què és la guerra? 

Tu els respondràs i diràs: 

- Són paraules que avui ja no utilitzem, com “galera”,  “diligència” o “esclavitud”.  

Paraules que no signifiquen res i, per això, foren retirades del diccionari. 

 

Reflexió: 

 

• Informeu-vos de qui fou Martin Luther King 

• És cert que les paraules tenen caducitat? 

• Busqueu altres paraules que caldria retirar del diccionari 

 

CURTMETRATGES 
 

 

Cançó de la pluja 
 

https://blocs.xtec.cat/educaambcurts/2015/10/02/la-canco-de-la-pluja-the-

song-for-rain/  

Durada: 8’06’’ 

 

https://blocs.xtec.cat/educaambcurts/2015/10/02/la-canco-de-la-pluja-the-song-for-rain/
https://blocs.xtec.cat/educaambcurts/2015/10/02/la-canco-de-la-pluja-the-song-for-rain/
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Reflexió: 

 

• Com comença la història? 

• Qui són els personatges? 

• Què tenen en comú el nen i la guineu? 

• Què necessita la guineu? 

• Com ajuda el nen a la guineu? 

• Com acaba la història? 

• Per què es diu La cançó de la pluja? 

• Què ens ensenya aquesta història sobre l’amistat? 

• Què té a veure aquest conte amb el Principi 10? 

 

Els bons amics  (conte tradicional xinès) 

https://www.youtube.com/watch?v=oFW0HIz6y5M  

Durada: 6’23’’ 

 

 

Reflexió: 

 

• Com comença el conte? 

• Qui són els personatges? Els pots llistar? 

• Què va pensar el conillet gris? 

• Què va fer el conillet gris? 

• On era el cavallet bru? 

• (I així podem continuar amb tots els animals que surten al conte) 

• Com sabem que són amics tots aquest animalons?  

• Què s’ha de fer per tenir amics? 

• Quines són les diferències entre ser amics o amigues i ser companys o 

companyes? 

• Què ens ensenya aquesta història sobre l’amistat? 

• Què té a veure aquest conte amb el Principi 10? 

 

Piscina de Màlaga 

https://www.youtube.com/watch?v=jQsW1sv17Gg 

 

 

Les càmeres ocultes mostren la discriminació de transgèneres, quan un 

socorrista impedeix a un transgènere banyar-se amb samarreta en una piscina 

pública. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFW0HIz6y5M
https://www.youtube.com/watch?v=jQsW1sv17Gg
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FER 
 

 

QUADERN PERSONAL 

 

Intenta fer un poema a l’estil del de Martin Luther King sobre algun aspecte del 

Principi dels Drets dels infants. Tria temes com la pobresa, l’abandonament, 

l’abús, la discriminació, etc. 
 

 

CONJUNTAMENT 

 

En grups de tres o quatre inicieu un poema a la manera de Joana Raspall: Si el 

món fos. Els ajunteu procurant que hi hagi un cert ordre en les estrofes i aquest 

pot ser el vostre poema sobre els Drets dels Infants. 

  

QUÈ HI PUC FER JO? 

 

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

els quals 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 individualment, ho podem comentar entre tots i totes i triar 

alguna opció factible de cada apartat. 

 

 

INFORMACIONS 
 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

L’homosexualitat, el lesbianisme, la transsexualitat i les actituds no normatives 

en general han estat associats durant molt de temps amb vergonya, patiment, i 

molt sovint han estat causa de discriminació. Afortunadament  hi ha molts grups 

feministes, grups de dones lesbianes, trans i homes gais que han lluitat per 

superar aquesta situació, i s’ha arribat a crear un moviment LGTBIQ fort i divers. 
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Per veure’l en gran 

https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Overview_2017.pdf 

• Específic sobre criminalització 

https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Criminalisation_2017.pdf 

• Específic sobre protecció 

https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Protection_2017.pdf 

• Específic sobre reconeixement 

https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Recognition_2017.pdf 

 

Les dades presentades en aquests mapes estan basats en l'informe Homofòbia d'estat: 

Estudi jurídic Mundial sobre la Orientació Sexual en el dret, un informe de ILGA per 

Aengus Carroll i Lucas Ramón Mendos. 

 

Reflexió: 

 

• Com s’explica que hi hagi tanta diversitat a l’hora de tractar els aspectes de 

conducta sexual? 

• A què respon la intransigència i les lleis que porten fins a la pena de mort? 

• Quins factors ajuden que els països siguin tolerants i reconeguin el dret a la 

sexualitat lliure? 

• Quin seria l’ideal, segons vosaltres, atenent al Principi 10 dels drets dels 

infants? 

 

Per saber-ne més 

Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere 

https://sindicat.net/dona/calaix/guiasteila.pdf 

 

https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Overview_2017.pdf
https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Criminalisation_2017.pdf
https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Protection_2017.pdf
https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_WorldMap_SPANISH_Recognition_2017.pdf
https://sindicat.net/dona/calaix/guiasteila.pdf
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QUI AJUDA? 

 
Global Humanitària 

https://www.globalhumanitaria.org/ 

 

Treballa per afavorir i protegir els drets dels i les 

menors, promovent projectes que garanteixin la 

seva alimentació, educació i salut, així com 

impulsant el desenvolupament de les comunitats 

més vulnerables o atenent els nens i nenes afectats 

per guerres. Té projectes en països com Bolívia, 

Cambodja, Colòmbia, Costa d'Ivori, Guatemala, 

Jordània i Perú.  

 

 

  

 

 

 

 

  

DIES INTERNACIONALS 
 

Setembre 15  Dia internacional de la democràcia 

 

Setembre 21 Dia internacional de la pau 

 

Novembre 16 Dia internacional per la tolerància 

 

Novembre 20 Dia mundial de la infantesa 

 

Desembre 20 Dia de la solidaritat 

 

Gener 30 Dia escolar de la pau i de la no violència 

 

Maig 17 Dia internacional contra la LGTBIQ+fòbia (també conegut com el dia 

contra l’homofòbia) 

https://www.globalhumanitaria.org/

