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Principi 8: L'infant ha de figurar entre els 

primers de rebre, en tota circumstància, 

protecció i socors. 

 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. E. Mulready, Infants cansats (1883)  

 

  

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 

 

https://eclecticlightdotcom.files.wordpress.com/2018/04/mulreadyfatiguedminstrels.jpg
https://eclecticlightdotcom.files.wordpress.com/2018/04/mulreadyfatiguedminstrels.jpg
https://eclecticlightdotcom.files.wordpress.com/2018/04/mulreadyfatiguedminstrels.jpg
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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/da o al pintor? 

Esbrinar, preguntar 

 

 

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

 

8. ¿On pots trobar més informació sobre algun dels 

aspectes que t’hagin sorprès? 

Recerca informació 

 

 

9. ¿Quin títol posaries al quadre?  Sintetitzar 

 

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

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

 

COMPRENSIÓ 

 

Formulació del principi  
 

 

Principi 8: L'infant ha de figurar entre els primers de 

rebre, en tota circumstància, protecció i socors. 

 

Vocabulari 
 

a. Entre els primers 

• “Entre els primers” vol dir, els primers? 

• Per què creus que diu “entre els primers” i no “els primers”? 

• Qui creus que deuen tenir privilegi de ser "els primers"? 

• Quin sentit té aquesta expressió dins el context dels Drets dels infants? 

 

b. Circumstàncies 

 

Pots imaginar alguna circumstància en la qual un infant no hagi de rebre 

protecció o no sigui dels primers a rebre-la? Pensar unes quantes situacions 

que exemplifiquen aquest principi i per grups les representem en mímica. Els 

altres grups han d'endevinar de quina situació es tracta. Per exemple 
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representem un naufragi, un incendi, escassetat d'aliments, etc. 

 

c. Socors 

 

Socórrer és acudir a ajudar a algú. És sinònim d'auxiliar, afavorir, emparar, 

defensar, acollir, assistir, protegir, refugiar. 

 

1. Sobre el socors 

 

• Si sents algú que crida: Socors! Què penses? 

• Què és un “socorrista”? 

Has vist en algun lloc l'anunci de "Lloc de socors" ? Què vol dir? 

• Com ho faries per demanar socors? Quines paraules o expressions usaries 

si et trobessis en una situació en la qual et calgués demanar socors? 

 

2. Hauràs sentit dir que quan un vaixell s'enfonsa el capità diu, desencaixat 

i amb la veu tremolosa: INFANTS I DONES PRIMER, referint-se a que siguin 

els primers a pujar a les lanxes salvavides. Això té una lògica? Per què 

serà? 

 

3. Saps com són les sigles internacionals per demanar auxili: S.O.S. 

Aprèn en llenguatge Morse com demanar Socors. 

 

 

Històries de vida 
 

La policia d’Irvine, Califòrnia, va informar que havia rescatat una nena egípcia 

de 12 anys que treballava en una casa com a empleada domèstica. La nena 

dormia en un garatge brut i no se li permetia d’anar a l’escola. A més, els 

diners que guanyava amb la seva feina s’enviaven a Egipte. El cas va cridar 

l’atenció de les autoritats quan un veí va avisar que una nena estrangera 

estava vivint en un garatge i no anava a l’escola. 

Font: Child Labour News Release 15 d’abril del 2002 

 

Reflexió: 

 

• Podem imaginar la vida d’aquesta nena? 

• Quina mena d’infantesa devia tenir? 

• Com devia arribar als Estats Units ? 

• Com va anar a parar al servei d’una família? 

• Quina mena de família devia ser que la tinguessin tan postergada? 

• Què devien pensar els pares de la nena quan rebien els diners? 

• Com es va comportar el veí que es va adonar de la situació? 
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• Tu què en penses d’aquesta història?. Posa’t al paper dels 4 protagonistes: 

la nena, els seus pares, els amos i el veí. Quines raons devien tenir per 

acceptar la situació. 

 

Joc 
 

Què hauria fet jo? 

 

Aquest joc ha d’ajudar a expressar-se verbalment i corporal, a aprendre a 

llegir comportaments, fomentar l’empatia i trencar estereotips sexistes. 

Desenvolupament: Juguem actuant i improvisant les següents escenes o 

altres similars, que es poden simplement llegir o dramatitzar: 

 

1ª Escena: L’Albert toca amb la pilota diverses vegades la Carol, i Carol 

empeny l’Albert, que es queda a terra, trist i dolgut. 

 

2ª Escena: Hi ha un grup jugant al futbol a l'hora d'esbarjo, i Paola és l'única 

noia de l'equip. Un colla de noies i nois es burlen d'ella. Paola no suporta els 

insults dels seus companys / es i plega de jugar. Ningú l'acompanya, ni li 

dóna suport. 

 

3a escena: Mario és un nen tímid, té pocs amics. A la seva classe es burlen 

d'ell perquè van saber que li agrada ajudar la seva mare a casa: li agrada 

cuinar, rentar els plats i cuidar les seves germanes petites. 

 

Adaptació de Pedagogía de los cuidados 

https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/ 

 

Reflexió: 

 

Després d'escoltar i dramatitzar cada escena, preguntem al grup com podrien 

haver-se comportat els personatges per sentir-se millor?  

-Com creus que t’hauries sentit si haguessis estat un dels protagonistes? 

-Què hauries fet tu? 

 

Els convidem a explicar experiències semblants, que les escenifiquin i es 

comparteixi el que senten els i les participants. Finalment preguntem: Què 

faries si a la teva classe passés una cosa així?  

 

 

 

https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/
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TEMÀTICA 
 

 

PROTECCIÓ 
 

Els drets han de protegir, és a dir, han de defensar, custodiar. Cal vigilar les 

situacions on pot haver-hi nens i nenes en risc i no només detectar, sinó 

actuar per socórrer i ajudar aquests infants. 

 

 

1. Sinònims 

Desprotegit és sinònim de ....    

          

 

invàlid no protegit abandonat 

al descobert indefens intempèrie 

no preservat desemparat   desvalgut 

 

 

Justifica la teva resposta 

 

2. La desprotecció i la sobreprotecció 

 

Els dos extrems, com deia Aristòtil, poden ser nefastos. La manca de 

protecció i el seu excés porten a situacions extremes, tot i que de signes ben 

diferents, i se solen donar en geografies ben diferents. 

 

Anem a jutjar alguns exemples: 

 

 Desprotecció Conseqüències Sobreprotecció Conseqüències 

Alimentació   Que mengin el 

que vulguin 

Alimentació 

desequilibrada, 

desnutrició, 

obesitat, etc. 

Vestir     

Estris 

d’higiene 

Poca higiene i 

cura corporal 

Malalties 

infeccioses  

  

Educació     

Joguines     

.....     
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• Pots seguir completant el quadre? Pensa en el llistat de necessitats 

bàsiques, busca exemples d’excessos i imagina les conseqüències. 

• On és la frontera entre estar desprotegit i ser sobre protegit? 

 

AJUDA 
 

1. Com podem ajudar o socórrer? 

Ajudar o socórrer significa oferir el que l’altre necessita i no només coses 

materials, sinó afecte, comprensió, companyia. Posarem exemples de 

situacions en què algú necessita ajuda, preguntant com se’l pot ajudar: 

 

• A un nen que està sol, perquè ningú vol jugar amb ell, com el podem 

ajudar? 

• A una nena que s’avorreix molt perquè s’ha trencat la cama i no pot 

sortir de casa, fent repòs, com la podem ajudar? 

• A l’avi que gairebé no hi veu, com el podem ajudar? 

• A algú poc destre que tot li cau i tot se li trenca, com el podem ajudar? A 

algú que sempre està distret i no sap mai què s’ha de fer, com el podem 

ajudar? 

• A algú que sempre té molta por de tot, com el podem ajudar? 

• Quan algú té molta feina per fer, però està molt cansat, com el podem 

ajudar? 

• Quan algú acostuma a estar enfadat i malhumorat, com el podem ajudar? 

• A algú que sempre està molt nerviós, com el podem ajudar? 

• Quan algú no pot esmorzar perquè no té diners per comprar-se’l, com el 

podem ajudar? 

 

En petits grups buscaran altres situacions de necessitat d’ajut i com ajudar. 

Seguidament ho explicaran a la resta de la classe. 

 

Reflexió: 

 

• Què significa ajudar en aquestes frases? 

• A totes vol dir el mateix? 

• A totes té la mateixa intensitat? 

• Es pot desprendre el sentit d’ajudar analitzant aquestes frases? 

 

 

2. Tothom necessita ajuda.  

 

Però els infants, per la seva feblesa i poca experiència necessiten més ajut 

que alguns adults. El tipus d’ajut que cal pot ser molt divers. 

 



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 

 

Pla de diàleg: Sobre la necessitat d'ajuda. 

 

1. ¿T'has trobat mai en una situació en què t'has sentit desvalgut o 

desvalguda? 

2. ¿Et sembla que les nenes acostumen a estar més desvalgudes que els 

nens? 

3. ¿Hi ha situacions en què les nenes estan més desvalgudes que els nens, i 

situacions en què els nens estan més desvalguts que les nenes? 

4. ¿Et sembla que el jovent acostuma a estar més desvalgut que els adults? 

5. ¿Hi ha situacions en què el jovent està més desvalgut que els adults, i 

situacions en què els adults estan més desvalguts que el jovent? 

6. ¿Hi ha vegades que els i les mestres necessiten l'ajut de l’ alumnat? 

7. ¿Hi ha estudiants que troben que no està bé demanar ajut a altres 

estudiants? 

8. Si necessitessis ajut en alguna matèria determinada, i un nen o nena més 

gran d'un altre curs s'oferís per ajudar-te, ¿ho acceptaries? 

9. Si necessitessis ajut en alguna matèria determinada, i un nen o nena més 

petit d'un altre curs -un alumne que fos molt bo en aquella matèria- s'oferís 

per ajudar-te, ¿ho acceptaries? 

10. En general, ¿penses que és millor que la gent faci coses pel seu compte 

o que hi hagi ajut mutu? 

11. ¿Vols ser capaç de pensar pel teu compte o t'agradaria més que l’altra 

gent pensés per tu? 

12. Quan els teus amics o amigues et parlen de les seves opinions, del que 

els ha passat o de com veuen el món, ¿n'aprens alguna cosa? 

13. ¿Pots servir-te de les experiències de l'altra gent per aprendre a pensar 

pel teu compte? 

14. ¿Pot l'altra gent servir-se de les teves experiències per aprendre a pensar 

pel seu compte? 

 

Del Manual Recerca Filosòfica de M. Lipman. 

https://www.grupiref.org/wp-

content/uploads/2014/07/Manual_Recerca_filosofica_2017.pdf 

 

3. Situacions de risc o perill 

 

Aquest pot ser un espai obert on els infants expressin les seves pors o 

inquietuds respecte a la seva seguretat. Caldrà improvisar, ja que es fa difícil 

saber quins seran els tipus de perills que sorgiran a les aules i probablement 

dependrà molt del context sociocultural de l’escola. 

 

En quines situacions creus que estàs en perill. Justifica la resposta. 

 

• “Si em quedava sola en una habitació desconeguda gran i buida.”  

https://www.grupiref.org/wp-content/uploads/2014/07/Manual_Recerca_filosofica_2017.pdf
https://www.grupiref.org/wp-content/uploads/2014/07/Manual_Recerca_filosofica_2017.pdf
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• “Si m’he de quedar sol/a a casa a la nit.”  

• ”Si un desconegut em fa pujar al seu cotxe” 

• ”Si algú m’amenacés amb una arma” 

• ” Si em pesquen el dia que faig campana” 

• ”Quan vaig a recollir una prova mèdica” 

• “Si em toca parlar en públic” 

• ....... 

 

 

4. Reflexionar sobre la por  

 

Pla de diàleg:  

 

1. La por és un sentiment evitable?  

2. La por és un sentiment desitjable?  

3. La por és un sentiment desitjable en algun moment?  

4. De què serveix tenir por?  

5. Què és el contrari de tenir por?  

6. Tenir por és ser un covard o covarda?  

7. És possible tenir por i alhora ser valent o valenta?  

8. És possible no tenir por i alhora ser covard o covarda?  

9. És possible que tinguem pors que no coneixem?  

10. És possible que tinguem por i no ens n’adonem?  

11. Quines conclusions podem treure sobre de la por? 

 

Del Manual Recerca Filosòfica de M. Lipman. 

https://www.grupiref.org/wp-

content/uploads/2014/07/Manual_Recerca_filosofica_2017.pdf 

 

MIRADA NO VIOLENTA 
 

Internet pot ser un perill 

Totes les xarxes socials exigeixen una edat mínima per ser-hi, normalment 

no ho tenim en compte, però en cas de no complir poden eliminar-nos el perfil 

en una xarxa social. Cada país ha fet lleis per ordenar el seu accés. A Espanya 

està regulat en l'art. 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 

fa referència a la protecció de dades de caràcter personal, i estableix que es 

pot procedir al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el 

seu consentiment, o amb la tutela dels pares o tutors. Per això, no és legal 

l'ús d'aquestes xarxes socials a menors de 14 anys i està prohibit que es 

registrin sense el consentiment previ dels seus tutors legals. Els nens i nenes 

i adolescents poden estar presents a la xarxa sota supervisió en: 

 

https://www.grupiref.org/wp-content/uploads/2014/07/Manual_Recerca_filosofica_2017.pdf
https://www.grupiref.org/wp-content/uploads/2014/07/Manual_Recerca_filosofica_2017.pdf
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13 anys 

• WeChat: servei de missatgeria 

• Twitter: servei de microblogging. 

• Tumblr: plataforma de microblog per 

compartir textos, imatges, enllaços, 

àudios, cites ... 

• Pinterest: plataforma per compartir 

imatges. 

• Reddit: lloc web marcadors socials i 

de notícies. 

• Snapchat: missatgeria efímera. Les 

imatges i missatges són accessibles 

durant un període de temps curt. 

• Foursquare: servei de localització.  

• Youtube: lloc web per compartir 

vídeos. 

• Flickr: emmagatzemar, ordenar, 

buscar, vendre i compartir fotografies 

o vídeos en línia. 

• Tik Tok: aplicació per crear i 

compartir vídeos curts 

A partir de 13 anys amb permís 

patern: 

 

• Youtube 

• Wechat 

• FourSquare 

• Flickr 

 

Amb 14 anys: 

 

• Instagram: aplicació per compartir 

fotografies i vídeos. 

• Facebook: xarxa social per compartir 

tot tipus de contingut. 
• WhatsApp: aplicació de missatgeria 

instantània. 

 

Amb 16 anys:  

• LinkedIn: xarxa social professional 

orientada a empreses. 

 

 

 

Tot i així el problema de les xarxes socials i els menors és que encara que la 

persona tingui 14 anys és molt fàcil que creïn un compte falsejant les seves 

dades, indicant una edat superior a la que té o creant un perfil amb un altre 

nom.  

 

Reflexió: 

 

• Ho sabíeu? 

• Esteu en alguna xarxa que no us correspon per edat? 

• Sabeu que us pot portar molts problemes legals tant a vosaltres com als 

vostres pares? 

• Per què creieu que hi ha aquesta limitació d’edat? 

 
Què fem a les xarxes socials?  

 

Als nens i nenes que comencen a usar internet i no estan al cas de la legislació 

o no en fan cap cas, cal mostrar-los hi que en poden ser víctimes. Amb certa 

ingenuïtat expliquen qüestions personals, ja sigui sobre horaris, companyies, 

excursions, amics. Cal ser prudent amb el que es comparteix i amb qui es 

comparteix. Atenció al que diem i a qui ho diem. Com que sembla que 

estiguem sols davant del teclat i en forma d’anonimat, ens atrevim a escriure 
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comentaris o a expressar opinions que poden ser ofensives sigui en el camp 

de la política, la religió o algun esport o espectacle. Amb l’afany de tenir 

seguidors o de ser populars, de vegades afegim contactes que no coneixem 

gaire i això pot esdevenir un perill, ja que persones desconegudes entren a 

formar part de la nostra vida familiar. 

 

Cal tenir molta cura de les imatges que pengem a les xarxes perquè un dia 

es podrien girar en contra nostra. Ni imatges pròpies ni dels amics o amigues 

en situacions compromeses. Cal un respecte estricte a la pròpia intimitat i a 

la dels altres. Si tu no et respectes, no esperis que ho facin els altres. 

 

Respondre individualment aquestes preguntes. Després, compartiu 

les respostes amb el grup i reflexioneu quin sentit tenen i quins 

perills poden comportar:  

 

• Als vostres contactes heu afegit de vegades persones que no coneixíeu?  

• Teniu penjades fotos que no voldríeu que veiessin els vostres pares?  

• Qualsevol persona pot veure i retocar algunes de les fotos que teniu 

penjades? 

• A Internet feu, dieu i mostreu  el mateix que faríeu a la vida real?  

• Teniu en compte que la manera de parlar no disgusti ni ofengui els altres i 

sigui amable?  

• És correcte agafar textos, vídeos, fotos fets per altres i penjats a Internet 

sense demanar-los permís ni esmentar qui ho ha fet? 

 

Algunes precaucions que cal tenir a Internet perquè ningú no es pugui 

apropiar de les nostres dades personals. Les cinc normes bàsiques són:  

 

1. Comunicar-nos amb els altres de forma amable i respectuosa.  

2. Protegir la nostra informació privada i la dels altres.  

3. Evitar d’intervenir en els casos de ciberassetjament.  

4. Intervenir a les xarxes de manera assertiva, respectant les idees i opinions. 

5. Si copieu alguna idea d’un altre, cal citar la font. És a dir, donar els noms 

dels autors quan utilitzem les seves obres. 

 

Ordena per importància les normes anteriors  i compara la teva tria amb les 

dels altres. 

 

• Per tu quina és més important? 

• I pel grup? 
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Amenaces “online” 

 

1. Pàgines de contingut inapropiat. Un dels perills més comuns quan un 

menor navega per Internet és que accedeixi a material que no és adequat 

per a la seva edat, ja sigui de caràcter sexual, violent o relacionat amb temes 

com les drogues, les armes, els jocs d’atzar etc. Els nens i nenes poden topar-

se amb aquest tipus de continguts mentre busquen informació, juguen o 

miren un vídeo, en aparèixer sovint en forma de banners, pop-ups o enllaços 

publicitaris que els deriven cap a d’altres pàgines web. 

 

2. Ciberassetjament. L’assetjament entre iguals o bullying s’ha estès del 

centre escolar al món virtual. L’accés dels infants i adolescents a ordinadors, 

mòbils i tauletes amb connexió a Internet facilita les agressions en qualsevol 

moment i en qualsevol lloc i, a més, amb una possibilitat més gran 

d’anonimat. Aquest tipus d’assetjament es realitza a través de missatges de 

text o correus electrònics, imatges, vídeos i d’altres publicacions ofensives en 

xarxes socials. Hi ha moltes webs que proporcionen informació sobre les claus 

per detectar i prevenir el ciberassetjament, com ara ciberbullying.com, a més 

de guies que recullen consells per a pares i educadors. 

 

3. Grooming. Fa referència a les pràctiques online d’adults que tracten de 

guanyar-se la confiança dels menors per tal d’aconseguir imatges de caràcter 

sexual, assetjar i, fins i tot, explotar sexualment. Té una relació molt estreta 

amb la pornografia infantil i la pederàstia a Internet. Un web amb consells i 

recursos per tractar aquest tema amb els fills i prevenir-los contra els 

ciberdepredadors és: internet-grooming.net. A més, davant de qualsevol 

problema d’assetjament sexual en línia, es pot recórrer al Grup de Delictes 

Telemàtics dels Mossos d’Esquadra o a d’altres cossos de seguretat. 

 

A quina d’aquestes amenaces al·ludeixen aquestes frases: 

 

 Contingut 

inapropiat 

Ciber- 

assetjament 

Grooming 

M’entren cookies d’adults    

 

Un contacte m’acaba de demanar 

una foto tota nu o nua 

   

 

 

En el blog de la classe algú diu que 

he copiat a l’examen perquè soc 

imbècil 
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Si no li dono diners penjarà la foto 

de quan estava begut o beguda 

   

 

 

Un noi que diu que té la meva edat 

em demana amistat, però de la 

manera que escriu diria que és 

més gran 

   

 

 

 

 

El meu amic internauta em diu si 

vull adreces de webs sobre sexe 

   

 

 

A la xarxa estan escampant que 

vaig bruta, faig pudor i no em 

canvio mai la roba interior 

   

 

 

 

 

 

4. El sexting, aquest el treballarem específicament al Principi 9 de Mirada 

violeta  

https://blocs.xtec.cat/parlemdedrets/tematica-9-mirada-violeta/ 

 

• Coneixies aquests perills? 

• Per què són perills? 

• Quines conseqüències tenen? 

 

Per saber-ne més: 

 

Els 9 tipus de Violència on line 

https://www.savethechildren.es/actualidad/violencia-viral-9-tipos-violencia-

online 

 

Vídeo: No seas estrella 

https://www.youtube.com/watch?v=hm8p8Jme3JM&feature=emb_logo 

Durada: 3,17 

 

 

 

 

 

 

https://blocs.xtec.cat/parlemdedrets/tematica-9-mirada-violeta/
https://www.savethechildren.es/actualidad/violencia-viral-9-tipos-violencia-online
https://www.savethechildren.es/actualidad/violencia-viral-9-tipos-violencia-online
https://www.youtube.com/watch?v=hm8p8Jme3JM&feature=emb_logo
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MIRADA VIOLETA 

 
El que m’agrada, el que faig 

 

Analitzar i debatre sobre les coses que cadascun/cadascuna fa i com estan 

influïdes pels estereotips assignats a cada gènere. 

 

Demanar als i les participants que responguin per escrit aquestes preguntes: 

 

1. Tres coses que s’esperen de les persones del meu sexe que a mi 

m’agraden. 

2. Tres coses que s’esperen de les persones del meu sexe que a mi no 

m’agraden. 

3. Tres coses que m'agradaria fer o ser si fos de l’altre sexe. 

 

Una vegada feta la pròpia llista, que cada participant la posi en comú amb un 

company o companya del mateix sexe. A continuació demanar a cada parell 

d’alumnes que comentin la llista amb dos alumnes de l’altre sexe. Comentar 

els resultats.  

 

Què m’agradaria ser de gran? 

 

Els nois i les noies han de ser allò que vulguin ser, que els faci ser ells i elles 

mateixes,  i desenvolupar-se en totes les facetes de la vida, en un àmbit 

més privat i en un àmbit més públic. Es tracta de superar els estereotips 

sexistes i les discriminacions socials de gènere que fa que una nena/noia 

tingui més difícil d’estudiar en determinats llocs del món o àmbits, o que 

nois i noies no puguin escollir què estudiar perquè és considera que hi ha 

matèries més de noies i d’altres més de nois.  
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Comentar aquesta vinyeta 

 

 

 

Reflexió: 

 

• Coneixies aquesta celebració de l’11 d’octubre, dia de la nena?   

• Per quines raons creus que s’ha promulgat?  

• Quina relació té el dibuix amb l’exercici anterior? 

• Creus que cal ser noi per aconseguir allò que vol una noia? 

 

Més informació a: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_de_la_Nena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_de_la_Nena


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                                              

15 

 

ACTIVITATS 

 

MIRAR 

 

 

 

 

 

 

Mary Cassat. Nena en una 

poltrona blava, 1878 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murillo. Nens menjant raïm i 

meló, 1670 
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Anònim. Salvada, 1860  

 

 

 

 

Reflexió: 

 

• Observa atentament cada un d'aquests quadres des de la perspectiva de si 

es tracta de nens i nenes que necessiten ajuda o protecció o els qui us sembla 

que ja en gaudeixen.  

• En petits grups parleu-ne i mireu si heu coincidit o no.  

• Cada grup dirà en veu alta quins són els criteris que ens han guiat en la 

decisió. 

• Algun dels quadres mostra alguna situació que avui dia també passa? 

• Què ens diu cadascun dels quadres sobre la protecció i la desprotecció? 

 

 

ESCOLTAR 

 

Cançó 
 

Benvingut (de l’espectacle Karibú) 
 

 

M’és igual si vens del Sud, de l’Oest, de l’Est, del Nord 

Si tens un color de pell blanc, negre, groc o marró 

Avui jo voldria dir-te amb la mà posada al cor 

Benvingut a casa teva tu que portes un tresor 
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Eoaio! Eoaio! 

Eo eo aio! Eo eo aio! 
 

T’obriré de bat a bat casa meva i el meu cor 

Perquè entrin noves aromes, melodies i colors 

Viure la diversitat...això sí que és una sort 

Tenir a l’abast de les mans mil trossets tots d’un sol món 
 

Eoaio! Eoaio! 

Eo eo aio! Eo eo aio! 

Karibu... 

Marhabban... 

Dobro dosli... 

Ongi etorri... 

Huan ying... 

Benvingut... 

 

La podeu escoltar aquí 

https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos/canco-espectacle-

karibu-benvingut 

 

Reflexió: 

 

• D’on són aquestes expressions de benvinguda? 

 

Karibu... ( swahili ) 

Marhabban... (àrab) 

Dobro dosli... (serbocroata) 

Ongi etorri... (basc) 

Huan ying... (xinès) 

 

• En sabeu algun altre? 

• Comenteu el vers: “Viure la diversitat...això sí que és una sort” 

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

 

 

Música clàssica 
 

Joaquin Turina. Criaturades, Op. 21  

Vuit peces breus 

 

1. Preludi i fuga 

2. El que es veu des de la Giralda 

3. Desfilada de soldadets de plom 

https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos/canco-espectacle-karibu-benvingut
https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos/canco-espectacle-karibu-benvingut
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4. Berceuse 

5. Dansa dels ninots 

6. (Títol desconegut) 

7. A la memòria d'un nadó 

8. Jocs 

 

Qüestions: 

 

• Alguna de les peces et dóna la sensació de protecció o de desprotecció? 

Pots justificar la teva resposta? 

• Alguna de les peces podria il·lustrar el quadre que encapçala el principi? 

Per què? 

 

LLEGIR  
 

 

Relat: El món no desapareix 

de Youssef El Maimouni  

(Coma-ruga, ex-monitor de l'esplai Zig-Zag del Vendrell) 

 

 

El món no desapareix quan tanco els ulls, però ara ja no em fa por obrir-los. 

Al meu voltant hi ha tot de gent espantada, nens plorant de gana, persones 

ferides, cues davant de les llistes penjades amb els noms dels desapareguts, 

altres demanen menjar, medicaments, aigua... Homes i dones vestits de 

blanc i amb estris a les mans parlen dels pacients nombrosos. La mare, la 

meva germana i jo fa més de deu dies que vam arribar aquí. És un lloc 

desconegut, ple de rostres que no havíem vist mai, però a la vegada tots ens 

assemblem, compartim la mateixa mirada, la dels que fugim dels trets, de 

les explosions, dels morts. De la guerra. He oblidat quan va començar aquest 

conflicte, i encara avui ningú no em vol explicar res, diuen que els nens no 

podem sentir certes històries. Jo no vull saber-ne, d’històries, només 

necessito entendre per què els homes es fan mal entre ells mateixos. La 

mare, una vegada, me’n va parlar, però abans em va fer prometre que no li 

tornaria a demanar per la guerra fins que s’acabés. No em va quedar altre 

remei que acceptar la seva proposta, ja trobaria una altra forma d’esbrinar 

tot allò que volia. Vaig fer-li que sí amb el cap, i ella, primerament, em va dir 

que era difícil que hi hagués algú que tingués una resposta a la meva 

pregunta, perquè cap motiu no és suficient per matar una persona només 

perquè pensa de manera diferent. Va continuar parlant de fets que havien 

ocorregut feia molt de temps, però jo ja no entenia res i vaig perdre el fil. 

Ara només sé que trobo a faltar la vida que tenia abans de la guerra: l’escola, 

els deures, enfilar-me als arbres per menjar-me’n els fruits, jugar amb els 
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veïns pels carrers del poble, anar a comprar llet per esmorzar, dormir al meu 

llit... Trobo a faltar tots els coneguts, tots els amics, tots els familiars que 

han mort sense cap causa natural. Em manquen tot de petites coses 

quotidianes que mai no hauria pensat que les trobaria a faltar. He perdut la 

por a obrir els ulls, sí, però encara no sé com serà la meva vida després de 

la guerra. Encara no sé quantes coses he perdut, només sé que he guanyat 

una incògnita, un dubte, una pregunta sense resposta: per què? 

 

Font: Vet aquí els vostres drets 

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

.PDF 

 

Qüestions: 

 

• Qui parla? 

• On es troba? 

• Què hi ha allà? 

• Com hi ha anat a parar? 

• Està sol o sola? És un nen o una nena? 

• On deu ser el pare? 

• Què ha deixat enrere? 

• Pots imaginar-te de viure una situació com la que s’explica? 

• Què té a veure aquest relat amb el Principi 8? 

• Quin altre títol posaries al relat? 

 

CURTMETRATGE 
 

Malak y el barco 

https://www.youtube.com/watch?v=2sYs8lLxRsE 

 

Malak and the Boat és el primer curtmetratge de la sèrie Unfairy Tales, en 

què Unicef mostra històries reals de nens refugiats sirians. En aquest cas la 

protagonista és la Malak, una nena de 7 anys que explica els horrors del seu 

viatge en vaixell per fugir de Síria. 

 

Durada:3:16  

Subtitulada en castellà 

 

Reflexió: 

 

• De què va el curt? 

• Què hi passa? 

• De qui parla? 

https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF77820091021181850.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=2sYs8lLxRsE
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• Com comença 

• Com acaba? 

• Et pots imaginar de viure una situació semblant? 

• Com relaciones el principi 8 i aquest curtmetratge? 

 

 

La historia de Hawa.  

https://creaconlaura.blogspot.com/2013/01/la-historia-de-hawa-vida-y-

esperanzas.html 

 

Des del campament de Dadaab a Kenya, el corresponsal d'UNICEF Thomas 

Nybo recull el testimoni d'una refugiada somali de 13 anys que ha trobat la 

força a l'escola i defensa l'educació. 

 

Durada:2:16  

Subtitulada en castellà 

 

Activitats: 

 

Podeu buscar informació a internet sobre aquestes nenes refugiades. 

Situeu en el mapa Síria i Somàlia, i esbrineu què hi està passant. 

 

 

Reflexió: 

 

• Què tenen en comú aquets vídeos? 

• En quina situació es troben les dues nenes? 

• Com era abans la seva vida? 

• Com imagines que serà en el futur? 

 

 

Per saber-ne més 

 

En defensa dels infants refugiats. Fedaia 

http://www.fedaia.org/sites/fedaia/files/uploads/camins.pdf  

 

La difícil realitat que viuen els nens refugiats 

https://www.junior-report.cat/la-dificil-realitat-que-viuen-els-nens-

refugiats/ 

 

 

 

 

http://creaconlaura.blogspot.com.es/2013/01/la-historia-de-hawa-vida-y-esperanzas.html
https://creaconlaura.blogspot.com/2013/01/la-historia-de-hawa-vida-y-esperanzas.html
https://creaconlaura.blogspot.com/2013/01/la-historia-de-hawa-vida-y-esperanzas.html
http://www.fedaia.org/sites/fedaia/files/uploads/camins.pdf
https://www.junior-report.cat/la-dificil-realitat-que-viuen-els-nens-refugiats/
https://www.junior-report.cat/la-dificil-realitat-que-viuen-els-nens-refugiats/
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FER 
 

 

QUADERN PERSONAL 

 

 

Recollir d'alguna revista una foto de nens i nenes en situació clara de misèria. 

Cercar també la imatge d'algun infant dels que viuen amb gran luxe i 

benestar. 

Cobreix-les amb una làmina de paper adhesiu transparent, procurant que no 

quedin bosses d'aire; per això es pressiona amb un regle el paper adhesiu a 

la imatge de la revista. 
 

Després es col·loca en un recipient amb aigua i detergent (de deu a quinze 

minuts). S'aclareix i es comença a retirar molt suaument amb el dit el paper 

de l'adhesiu, de manera que la tinta de la imatge quedi enganxada a 

l'adhesiu. Es rentarà la transparència en aigua, comprovant a contrallum que 

no hi hagi restes de paper. Un cop assecada i perquè tingui més consistència 

la cobreixes amb un full d'acetat i l’enganxes a la llibreta. 
 

Ensenyeu les dues imatges i busqueu-hi les diferències. Les anotarem en el 

quadern.   

 

 

CONJUNTAMENT 

 

Abans d’enganxar les produccions a la llibreta, mostreu-les totes juntes i 

busqueu quines mostren més diferències, més contrastos i quines 

s’assemblen força. Podeu valorar també les més originals, les més insòlites, 

etc. 

 

QUÈ HI PUC FER JO? 

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

alguna opció factible de cada apartat. 
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INFORMACIONS 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Per la seva condició els infants estan sotmesos a situacions de risc i perill i 

així ho demostren, per exemple les taxes de mortalitat infantil, que encara 

avui dia, en ple segle XXI són impressionantment altes com mostra aquest 

mapa: 

 

 

 
 

La informació per a la confecció d'aquest mapa s'ha extret de la font: CIA World 

Factbook. 

 

Reflexió: 

 

• Què ens indica aquest mapa? 

• La zona on tu vius quin índex de mortalitat infantil té? 

• Et sens privilegiat o privilegiada? 

• Què caldria fer per reduir els índexs de color més fosc? 
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Els països amb la taxa de mortalitat infantil més alta per orde de més a menys 

son: 

1. Angola 

2. Sierra Leona 

3.  Afganistan 

4.  Libèria 

 

Feu que les situïn en el mapa i pregunteu si entre tots coneixem alguna 

persona que hagi vingut d’algun d’aquests països. 

 

QUI AJUDA? 
 

Casal dels infants 

 https://www.casaldelsinfants.org/qui-som#la-nostra-historia  

 

El 1983 un grup de veïns i veïnes i persones 

vinculades al barri del Raval van decidir 

actuar per revertir la situació de 

vulnerabilitat que vivien molts infants. Van 

iniciar un projecte educatiu diari que 

facilitava l’educació dels nens i les nenes, 

promocionant la seva escolarització. Més de 

30 anys després, aquest esperit se segueix 

encomanant a tots els barris on actuem. 
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DIES INTERNACIONALS 
 

Setembre 23  Dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de 

dones, nenes i nens 

 

Octubre 23  Dia mundial d’acció per a la supervivència infantil 

 

Febrer 4 Dia internacional de la internet segura 

 

Juny 4 Dia internacional dels nens víctimes innocents d’agressió 

 
 


