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Principi 9: Dret a protecció contra 

l'abandonament i l'explotació en el 

treball 

 

QUÈ ENS DIU EL QUADRE? 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahesh (un nen), Infants treballant (2008) 

 

  

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 

 

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

personatge o en l’entorn? 

Qüestionar, 

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

pregunta al retratat/da o al dibuixant? 

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 dibuix?  Síntetitzar 

 

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

dels Drets dels infants?  

Relacionar, analitzar 

i sintetitzar 

 

 

 

COMPRENSIÓ 

  
 

Formulació del  principi  
 

Principi 9: L'infant ha de ser protegit contra totes les 

formes de negligència, crueltat i explotació. No serà 

objecte de cap mena de tràfic. No s'haurà de consentir 

que l'infant treballi abans d'una edat mínima adequada; 

en cap cas no se l'ocuparà ni se li permetrà que s'ocupi en 

qualsevol tasca o feina que perjudiqui la seva salut, o que 

interfereixi en el seu desenvolupament físic, mental o 

moral 

 

Vocabulari 
 

Negligència 

 

Manca de diligència o cura. Es pot parlar de dues formes de negligència: la 

negligència d’acció, per exemple: manca d’atenció relacionada amb 

l’alimentació poc o mal controlada que porten a l’obesitat la salut 

mental o el ciberassetjament, entre d’altres. I també la negligència per 
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omissió: no estar al cas, no vigilar prou. Quines d’aquestes situacions diries 

que comporten negligència o són simplement accidentals. 
 

 Accidents Negligència 

El monitor parlava per telèfon quan l’infant es va 

ofegar 

  

El monitor va tardar uns moments a reaccionar i es 

va llençar a l’aigua 

  

LaIsolda menjava molt poc i els pares van pensar 

que estava enamorada 

  

La mestra veia que tenia morats al cos, però es 

pensava que era entremaliat 

  

La deixaven xatejar a l’ordinador sense límit de 

temps 

  

El noi estava ensopit i el pare en donava la culpa a 

la mare i ella deia que era culpa dels amics 

  

La nena arribava bruta a l’escola i no duia 

esmorzar 

  

.......   
 

 

Reflexió: 

 

• Després de fer l’exercici individualment, poseu els resultats en comú, tot 

procurant posar-vos d’acord. 

• Resulta clara la línia divisòria entre accident i negligència? 

 

Consentir 

 

Significa que cal acceptar. No consentir vol dir que no podem tolerar, que 

no ho hem d’admetre, que cal posar-hi remei, en aquest cas es tracta del 

treball infantil. En quins casos podem consentir i en quins no ho hauríem de 

consentir de cap manera:  
 

 Consentir No consentir Per què 

Ajudar a casa    

Fer jornades de 10 hores als 10 anys    

Proposar tasques feixugues i 

perilloses 

   

Treballar alguns caps de setmana per 

ajudar la família 

   

Col·laborar en feines familiars: ajudar 

al magatzem si tenim botiga, a donar 

menjar al bestiar si som pagesos, etc.  
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Treballar en llocs humits i sense 

ventilació 

   

Recollir fruita de sol a sol    

.....    

 

Interferir 

 

Significa obstaculitzar, frenar, oposar-se, obstruir, posar entrebancs. 

Buscarem alguns exemples sobre en quins casos seria una interferència i de 

quin tipus seria. 
 

 No Sí Per què 

Deixar de posar una vacuna que el metge ha receptat    

No donar-li diners per anar a un concert    

No donar-li permís per anar a un concert    

No deixar que juguin a un esport que els pares i les 

mares consideren violent 

   

Fer-li portar roba que no li agrada    

Deixar que mengi tot el que vulgui i quan vulgui     

Donar-li feines que exigeixen força física    

.....    
 

 

Reflexió: 

 

• D’aquestes interferències n’hi ha alguna de positiva o totes són 

negatives? 

• Quina interferència creus que caldria eliminar perquè perjudica el 

desenvolupament dels infants? 

 

Històries de vida 
 

La història de Sara 

 

Encara que és de nit, Sara, als seus dotze anys, s'aixeca del llit, en un barri 

obrer d'una ciutat mitjana. La seva mare ja és fora, perquè treballa encara 

més aviat que ella. Amb els ulls encara mig tancats es troba al menjador el 

seu germà Lluís que s'està preparant l'entrepà del dinar. Lluís és quatre 

anys més gran i ja està fet un homenot. Lluís surt de casa amb mitja 

salutació i Sara es vesteix ràpidament i es dirigeix a la parada del bus. Com 

que està en un extrem, l'autobús va gairebé buit, però es va omplint a 

mesura que s'apropen al centre. Comencen a distingir-se els edificis forts 

del centre de la ciutat i a poc a poc el trànsit va augmentant. Després de 

més de mitja hora d'autobús, baixa i entra en un taller de confecció des 
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d'on no es veu res, ni el carrer ni la llum, ni res. Només se sent el soroll de 

les màquines que gairebé et perfora el cervell. Quan surti d'allà, després de 

dotze hores de treball, ja no veurà la llum. Haurà d'esperar el diumenge per 

poder ser com els nens i nenes que van a l'escola i córrer i jugar pels 

carrers a la llum del sol. 
 

 

Reflexió: 

 

• Creus que es tracta d'una situació fictícia? 

• Creus que es tracta d'una situació exagerada? 

• Saps d'algun cas on tinguin lloc aquestes coses? 

• Pots imaginar com seria la teva vida si estiguessis en la seva situació? 

• Imagines què podem fer nosaltres per ajudar la Sara? 

 

 

Joc  
 

JOC DE ROL: Fàbrica de samarretes 

(Es llegeix la història amb atenció i sense cap prèvia.) 

A un poble d'un lloc deprimit de l'Afganistan arriba una empresa que fabrica 

samarretes. La pensen instal·lar a una nau sense condicions, desprovista 

d'aire condicionat, bona il·luminació i ventilació, etc. Els polítics permeten 

que s'instal·li, argumentant que els beneficis que aportarà acabaran amb la 

fam i la pobresa del poble, i reben a canvi una suma substanciosa de diners. 

Els habitants d'aquest lloc, analfabets gairebé íntegrament, viuen en la més 

absoluta pobresa. Viuen de l'agricultura, però les seves terres s'han anat 

desertitzant per falta d'aigua. 

La comissió que arriba de l'empresa, presidida per l'amo i director general, 

comença negociacions amb l'ajuntament (o estament similar) per a 

començar les obres. 

L'empresa anuncia oferta pública d'ocupació, admet persones de totes les 

edats -inclosos infants, però no malalts - rendirien menys i li podrien 

contagiar els altres. Els salaris seran l'equivalent al menjar i poc més per als 

adults, les dones menys que els homes, i només el menjar per als nens i 

nenes de menys de 15 anys. 

En poques hores apareix una multitud, formada majoritàriament per infants 

i dones, que fan cues per entrar a treballar: de 12 a 15 hores diàries, 7 dies 

a la setmana. Els que facin més de 50 samarretes per hora rebran un plus 

que els donarà per comprar 1 quilo de blat. 

Al poble hi ha un noi de 17 anys que es rebel·la i intenta convèncer els seus 

conciutadans perquè no es deixin explotar. Convenç un grup i formen una 
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mena de sindicat, provocant conflictes (assemblees, piquets, etc.) per exigir 

que ningú treballi per menys, com a mínim, un 1% del que l'empresa 

cobrarà després per la venda d'aquestes samarretes, a més d’altres 

reivindicacions. Els dóna suport una ONG que s'ha assabentat del problema 

i vol impedir no només que treballin en condicions gairebé d'esclavitud, sinó 

també que l'empresa s'assenti allà, perquè sostenen que el que cal 

promocionar és ajuda perquè facin el treball que sempre van fer 

(desenvolupar un sistema de regadiu, repartir les terres, ajuts econòmics 

per comprar abonaments i llavors, etc.) que els permetrà conservar els seus 

trets culturals i d'identitat.  

 

Acabada la lectura, l’alumnat s’organitza en 5 grups i a cada grup se li 

adjudica un rol. 

 

Els rols es donen a l’atzar i són: 
 

• els enviats de l'empresa 

• els polítics del poble 

• diversos pares de família 

• representants de l'ONG estrangera 

• els adolescents que es rebel·len 
 

 

Ha de quedar molt clar que no vol dir que s'identifiquin amb la postura que 

han de defensar, només han d'interpretar aquest paper. Els membres del 

grup parlaran sobre el seu paper i redactaran les característiques que 

descriguin millor els personatges del seu rol.  

Cada grup nomena un representant, que exposarà breument davant la resta 

de la classe la seva postura en el problema, deixant clar quins són els seus 

interessos i intentant convèncer els altres. 

 

L'objectiu és negociar la solució al problema, tenint en compte que cada 

grup de protagonistes intentarà aconseguir els seus objectius, però haurà 

de cedir en alguna cosa per arribar a acords; en cas contrari tothom en 

sortirà perjudicat. 

 

La negociació dura mentre hi ha bons arguments. Quan veieu que decau, 

atureu-la, dient que cal arribar a un acord ràpid perquè les màquines per 

aixecar els barracons ja han arribat.  

 

Reflexió: 

 

• Heu comprès millor la situació quan us heu posat a la pell d’algun dels 

protagonistes? 

• Heu fet el paper que volíeu o n’haguéssiu triat un altre? 
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• Us heu sentit còmodes fent el paper que fèieu? 

• Creieu que els arguments d’uns i altres eren prou bons? 

• L’acord aconseguit a qui afavoreix més? 

 

Reflexió més enllà del joc: 

 

1. Descriviu la "qualitat de vida" de la infància que pateix explotació laboral, 

pel que fa als aspectes següents: 

   a. Nutrició 

   b. Relació amb la família 

   c. Relació amb altres nens i nenes 

   d. Desenvolupament psicològic 

   e. Salut física 

   f. Habitatge i recursos materials 

   g. Educació 

 

2. Anomena alguns països del món que creus que destaquen com a pitjors 

amb aquesta problemàtica. Podeu fer una recerca col·lectiva. 

 

3. Explica si l'explotació laboral afecta igual nens i nenes. En què podem 

observar diferències? 

4. Anomeneu diverses organitzacions internacionals que treballen pels drets 

de l'infant i per acabar amb les injustícies en el món. Pots explicar 

breument com treballen, a què es dediquen principalment? 

5. Feu una breu reflexió sobre les expectatives de futur que tenen per 

davant els infants que pateixen explotació laboral. 

6. Compara la teva vida diària amb la d'algun dels protagonistes de les 

històries reals que t'hem presentat. Fes una reflexió crítica sobre això. 

 
 

TEMÀTICA 
 

CRUELTAT I EXPLOTACIÓ 

 
Ser cruel és danyar, provocar sofriment, no tenir pietat. La crueltat es 

manifesta en violència, agressivitat, abús.  Explotar té el sentit d’usar 

persones o coses en benefici propi de manera abusiva. S’exploten els béns 

de la terra, també s'exploten algunes persones i entre elles infants i joves. 
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a. Poseu exemples 

 

Posa algun exemple de crueltat i d’explotació. Cerca en les notícies del diari 

o del telenotícies alguna notícia referent a nens o nenes que hagin patit 

algun tipus de crueltat o d’explotació. 

 

b. Què vol dir explotar? 

 

Com explicaries què vol dir EXPLOTACIÓ? 

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

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

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

 

Fem servir unes quantes frases on aparegui el verb explotar en alguna de 

les seves formulacions. Al teu parer quina seria la paraula que definiria 

millor l'explotació quan es refereix als infants i joves: Ús, abús, 

aprofitament, estafa. 

 

c. Situacions d'explotació 

 

Dividits en dos grups, podeu imaginar dues situacions d'explotació. Una que 

es pugui donar al nostre país, molt propera, i una altra que es doni en un 

país llunyà. Penseu la situació i l’escenifiqueu. Cada grup ha d'endevinar de 

quina situació es tracta amb la sola representació mímica. Sense l'ús de 

paraules. Si voleu us podeu ajudar amb música o ritmes. 

 

TRÀFIC DE PERSONES 

 
El diccionari defineix "tracta" com a tràfic de persones que es venen i es 

tracten com si fossin objectes: tràfic d'esclaus, tràfic de dones i tràfic de 

nens i nenes. El tràfic d’éssers humans ve a ser un intercanvi comercial, 

però en lloc de mercaderies materials es compren i venen persones. És a 

dir, se les tracta com a objectes. 

 

a. Persones i objectes 

En quins casos dels següents les persones són tractades com a objectes: 

• Quan un conductor no respecta un pas de vianants 

• Quan un adult pega un infant o jove 

• Quan es fa treballar un infant o jove 

• Quan es compra un nadó 

• Quan una persona és raptada 

• Quan es paga per sota dels sous establerts 
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• Quan es maltracta 

• Quan es neguen els drets de les persones 

• Quan els infants són venuts  

 

b. Traficar amb persones 

Comentar alguns dels objectius del tràfic de persones:  

• per ús sexual 

• per tràfic d’òrgans 

• per esclavatge laboral 

• com a infants soldats 

 

Parleu dels casos que heu conegut pels mitjans i traieu-ne conclusions. 

Especialment imagineu de posar-vos en el seu lloc. 

 

TREBALL INFANTIL 
 

Entre el 35 i el 40% de la població mundial té menys de 16 anys i el 85% 

d'aquest grup viu als països pobres. Això significa que la majoria dels 

infants del món viu als països pobres. 

 

a. Definició de treball infantil 

 

No tot el treball infantil, evidentment, és cruel o degradant; hi ha tasques 

que fins i tot poden aportar habilitats i responsabilitats als infants, mantenir 

unides les famílies i contribuir als ingressos familiars. En avaluar l'abast del 

treball infantil i dibuixar solucions, és crucial definir què és el treball infantil, 

i distingir formes explotadores de formes apropiades. 

 

 Explotador No 

explotador 

1. Si és una tasca de dedicació exclusiva   

2. Si passen massa hores treballant   

3. Si el treball provoca estrès físic, social o 

psicològic  

  

4. Si qui treballa viu al carrer en males condicions   

5. Si el salari és inadequat   

6. Si cal assumir massa responsabilitat   

7. Si el treball impedeix l'accés a l'escolarització   

8. Si el treball mina la dignitat i autoestima del 

nen  o nena (com l'esclavisme i l'explotació 

sexual) 

  

9. Si impedeix aconseguir un ple 

desenvolupament social i psicològic 
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10.  Si es conjuga el treball i l’escola   

11. Si és una tasca parcial que ocupa unes hores   

12.  Si és important per la meva família   

13....   

 

Tenint en compte que els 9 primers són els criteris bàsics per determinar si 

el treball infantil és explotador i inadequat segons la UNICEF, organitzarem 

un pla de diàleg a partir de les respostes intentat aclarir els conceptes: 

dedicació exclusiva, estrès, males condicions, inadequació del salari, etc. 

 

b. Improvisant 

 

En grups de 4 prepareu un discurs sobre el treball infantil. Cada un ha de 

tractar un aspecte i heu de comportar-vos com si només hi hagués un 

orador. Quan el que parla es quedi sense arguments o hagin passat els dos 

minuts, un altre del grup el substitueix. 

 

Mentre escoltem anem anotant: 

• La coherència del discurs 

• Les coses interessants que diuen 

• Com les diuen:  bé i organitzadament 

• Com es fa la transició d'un orador a un altre 

• Com acaba el discurs 

 

Després, en un torn de paraules ràpid, diem a cada grup en què han de 

millorar en l’exposició i quins han estat els aspectes rellevants en el 

contingut del discurs. 

 

c. Treballs de recerca 

 

Els infants que treballen a temps complet i sovint en situacions d’exploració 

se solen concentrar en determinades àrees geogràfiques. 

 

• Feu una recerca de quins són els països i en quins sectors treballen alguns  

grups de menors 

• Quines són les empreses o marques comercials que tenen tallers o 

fàbriques a països que permeten l’exploració infantil. 

• Quines són les conseqüències pels infants i també pels països que 

propicien l’explotació. Els resulta beneficiós a la llarga? 
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INFANTS SOLDATS  
  
En alguns llocs del món es recluten nens i nenes, alguns dels quals encara 

no han complert els 10 anys, per a la guerra. Moltes vegades han estat 

segrestats i obligats a combatre. En molts documents de l’ONU i la UNESCO 

es prohibeix la participació d’infants en els conflictes armats.  

 

Milers de nens i nenes perden la seva infantesa immersos en conflictes sagnants, 

quan el que haurien d'estar fent seria jugar i formar-se.  

Més de 300.000 infants són reclutats per participar en conflictes bèl·lics.  

Molts dels infants són obligats a integrar-se en les forces armades, governamentals 

o no, mitjançant intimidacions. D'altres, senzillament són segrestats. I uns altres, a 

causa de les condicions de vida precàries i de les poques expectatives de 

supervivència, s'hi uneixen voluntàriament per aconseguir aliment o refugi.  

Milers d'infants són reclutats per les forces governamentals de Myanmar, 

Guatemala, El Salvador, Libèria o Etiòpia.  Els diferents grups armats de Moçambic, 

Angola, Sri Lanka, Uganda o Sudan fan el mateix. A Colòmbia, totes les faccions 

que participen en el conflicte recluten menors, ja que els consideren combatents 

molt eficients; més de 6.000 menors colombians d'entre 8 i 18 anys es veuen 

obligats a participar en els conflictes de Colòmbia, enrolats en algun dels bàndols. 

Al països anteriors, i a d'altres com Afganistan, Rwanda, Serra Lleona, se n'hi pot 

afegir algun de ben proper: el Regne Unit és l'únic país europeu que envia 

sistemàticament menors de 18 anys a situacions de conflicte.  

Les nenes corren un doble risc: ser utilitzades com a soldats i alhora com a 

objectes sexuals 

 

Informar-se: 

 

• Obtenir més informació sobre els nens i nenes soldats en diferents parts 

del món.  

 

Temes pel diàleg:  

 

• Per quina raó els exèrcits o les guerrilles utilitzen nens i nenes en la 

guerra?  

• Quins drets humans d'aquests nens i nenes es violen?  

• Sofreixen les nenes soldats les mateixes conseqüències que els nens 

soldats?  

• Si un nen o nena assoleix sobreviure i  tornar a la seva comunitat 

d'origen, amb quines dificultats es trobarà a curt, mig i llarg termini?  

• Esbrinar quines organitzacions ofereixen suport i rehabilitació als nens i 

nenes soldats. 
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Per saber-ne més: 

 

Nens i guerra - Nens i nenes soldats 

www.un.org/Spanish/Special-rep/children-armed-conflict/index.htlm  

 

 

Sensibilització sobre infants soldats 

Pàgina especial de les Nacions Unides sobre els nens i nenes soldat 

www.cip.fuhem.es/niños/niños.htm  

 

 

MIRADA NO VIOLENTA 

 
Hi ha diverses formes d’explotació, una d’elles és el treball, com hem vist, 

però dissortadament hi ha altres formes d’exercir la crueltat envers els 

infants. 

 

Abús infantil 

 

Els maltractaments i abusos exercits contra els infants i adolescents són un 

problema que sovint es manté ocult i és difícil de detectar, sobretot en 

infants molt petits que no ho poden verbalitzar o no són conscients de la 

gravetat dels fets. 

 

Qualsevol forma de violència exercida és inacceptable en una societat 

moderna i avançada, però és encara més greu i injustificable quan la 

víctima és un infant o adolescent, i aquesta violència es produeix en l’àmbit 

familiar, espai de protecció i seguretat per antonomàsia. 

 

L’article 8.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 

en la infància i l'adolescència determina que “qualsevol infant o adolescent 

ha d'ésser protegit de qualsevol forma de maltractament, que inclou el 

maltractament físic, el psicològic, la negligència, el tracte indigne, 

l’explotació laboral, l’explotació i l’abús sexuals, la corrupció, la manipulació, 

el mal ús de la seva imatge i qualsevol altra forma d’abús”. 

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el maltractament infantil 

com els abusos i la desatenció de què són objecte els menors de 18 anys, i 

inclou tots els tipus de maltractament físic o psicològic, abús sexual, 

http://www.un.org/Spanish/Special-rep/children-armed-conflict/index.htlm
http://www.cip.fuhem.es/niños/niños.htm
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=553898&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=553898&action=fitxa
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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desatenció, negligència i explotació comercial o d’altres tipus  que causen o 

poden causar un dany a la salut, desenvolupament o dignitat de l’infant, o 

posar-ne en perill la supervivència en el context d’una relació de 

responsabilitat, confiança o poder. L’exposició a la violència en l'àmbit de la 

parella també s’inclou en les formes de maltractament infantil. 

 

Per això, l’Observatori General Número 13 (2011), del Comitè de Nacions 

Unides de Drets de l’Infant, sobre “el dret de l’infant a no ser objecte de cap 

forma de violència” defineix el maltractament infantil com a “acció, omissió 

o tracte negligent, no accidental, que priva l’infant o adolescent dels seus 

drets i del seu benestar, que amenaça o interfereix l'ordenat 

desenvolupament físic, psíquic o social i els autors del qual poden ser 

persones, institucions o la mateixa societat”. 

Font: Canal Salut Gencat 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/maltractaments-a-la-infancia-i-

ladolescencia/ 

 

Quan parlem d'abús infantil, generalment ens referim al maltractament, al 

dany i la manca de qualitat en les relacions de persona adulta envers nens i 

nenes.  

 

Indica si penses que les següents situacions són casos d'abús infantil i 

explica per què. 

 

 

 Sí No ? 

1. Una mare corregeix amb paraules el llenguatge 

groller del seu fill. 

   

2. Un pare dóna una estrebada al seu fill per evitar que 

l’atropellin. 

   

3.Una mainadera pega a un nen per plorar al 

supermercat. 

   

4. Un pare envia la seva filla a la seva habitació per 

desobedient. 

   

5. Una mare pega el seu fill per desobedient.    

6. Un oncle acaricia els genitals de la seva neboda en 

una visita de cap de setmana. 

   

7. Una àvia fa un petó al seu nét en arribar a casa    

8. Una mainadera tira aigua sobre el nen perquè no vol 

sopar. 

   

9. Un oncle torça el braç d'un nen perquè s’ha deixat 

marcar un gol 

   

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/G1142390.pdf
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/G1142390.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/maltractaments-a-la-infancia-i-ladolescencia/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/maltractaments-a-la-infancia-i-ladolescencia/
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10. Una tia crema una nena amb un cigar perquè no 

vol rentar els plats. 

   

 

Abús psicològic 

 

L'abús psicològic és l'ús de la paraula per ferir els altres. D'una o altra 

manera, l'abusador vol que la víctima se senti malament amb ell mateix/ella 

mateixa. 

 

Exercici: Abús psicològic. 

 

Instruccions: Indica quan creguis que les següents són formes d'abús 

psicològic. 

 

1. A un nen o nena diàriament els seus germans grans li diuen estúpid. 

2. Una amiga li diu a una altra que és realment lletja. 

3. El mestre diu a un nen o nena que mai no aprendrà matemàtiques. 

4. Un home diu a la seva dona que cuina malament. 

5. Una mestra diu a un nen o nena que la seva redacció és una porqueria. 

6. La mestra diu a una nena o a un nen que la redacció té moltes faltes.  

7. El pare diu al fill que mai no farà res de bo. 

8. Un amic diu a l’altre que no té imaginació. 

9. El pare diu a la seva filla que és dolenta. 

10. Un ajudant de menjador li diu a una nena que és una bleda. 

 

Abús sexual 

 

L'abús sexual es defineix com a una relació de caire sexual entre dues, o 

diverses, persones sense el consentiment d'una d'elles. Els infants, per la 

seva condició d’indefensió sovint són objecte d’aquests tipus d’abusos. No 

és un tema bonic de tractar, però hi ha molta confusió i cal aclarir alguns 

aspectes com a prevenció. El professor o professora facilitarà a cada 

alumne/alumna una fitxa amb els mites i creences més freqüents en relació 

amb els abusos sexuals. Individualment, els alumnes hauran de respondre a 

cada afirmació segons la considerin veritable (V) o falsa (F). Els demanarem 

que siguin el màxim de sincers en la resposta en funció de les seves 

creences. Una vegada els i les alumnes hagin respost el qüestionari 

individualment, passarem a presentar-los l’activitat següent. 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Activitat_sexual
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a. Qüestionari per a la detecció d’idees prèvies sobre abusos sexuals 

 

CREENCES I MITES  

 

V F 

1. Els abusos sexuals infantils són poc freqüents.   

2. Avui en dia es donen més casos d’abús sexual que abans.   

3. Si es produís una situació d’abús sexual en el nostre entorn, 

ens n’assabentaríem. 

  

4. Si els familiars no implicats en una situació d’abús sexual se 

n’assabentessin, no ho permetrien i denunciarien la situació. 

  

5. L’abús sexual entre parents es dona sobretot en famílies 

desestructurades o en ambients socialment desafavorits. 

  

6. Les víctimes d’abús sexual normalment són noies joves que 

vesteixen de manera seductora i provoquen la situació. 

  

7. Les víctimes de violació sovint són dèbils o passives.   

8. La gran majoria d’abusos sexuals són comesos per persones 

desconegudes per la víctima. 

  

9. L’agressor sexual és un pertorbat mental, que pateix un 

trastorn mental. 

  

10. Els infants sovint inventen o no diuen la veritat quan diuen 

que han patit abusos sexuals. 

  

11. Una agressió sexual només pot passar si un vol i hi 

consenteix. 

  

12 A molts menors els agrada tenir relacions sexuals amb adults.   

13. Els menors també són culpables de patir abusos pel fet de 

callar i no dir-ho a ningú 

  

14. Una relació sexual només és abusiva si hi ha violència física 

no consentida. 

  

 

Orientacions per al professorat  

 

Totes les afirmacions són falses, ja que es tracta de mites o falses creences. 

En aquest moment, el docent pren nota de les respostes de l’alumnat per 

tenir-les presents i insistir en aquells arguments que “desmunten” les falses 

creences després de l’activitat en el document que podeu trobar aquí. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/proto

cols/maltractament-infantil-adolescent/documents/prevencio-abus-sexual-

secundaria.pdf. 

 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/documents/prevencio-abus-sexual-secundaria.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/documents/prevencio-abus-sexual-secundaria.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/documents/prevencio-abus-sexual-secundaria.pdf
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Per saber-ne més: 

 

Prevenció i atenció de l'abús sexual infantil 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/content/prevencio-i-atencio-

de-labus-sexual-infantil 

 

MIRADA VIOLETA 
 

Sóc un noi, i què? 

 

En cap cas (ni al nen ni a la nena) no se l'ocuparà ni se li permetrà que 

s'ocupi en qualsevol tasca o feina que perjudiqui la seva salut, o que 

interfereixi en el seu desenvolupament físic, mental o moral. Però això no 

exclou que pugui fer tasques que, tradicionalment les havia fet algú de 

l’altre sexe. 

 

Cas 1 

L’Eduard ha vist en un anunci del diari una oferta de feina per cuidar un 

infant  petit. Ell està buscant una feineta per fer a les tardes i creu que li 

podria anar molt bé. Decideix trucar-hi. 

—Hola! Trucava per l’anunci de feina. 

—Com? Per qui és? Per la teva germana? 

—No, no, per mi. 

—Com? Què dius? Per a tu? Si ets un noi! 
 

Per pensar: Què creieu que li dirà al final? Per què li hauria de dir això? 

 

Cas 2 

La Montse ha vist a la cartellera de la universitat una oferta de feina de 

mecànic. Com que ella està estudiant enginyeria, creu que li anirà molt bé. 

Ella hi truca, però… 

 

Per pensar: Què creieu que li diran? 

 

Reflexió: 

 

• Creieu que hi ha feines d’homes i feines de dones? Quines? (Apunteu-les 

a la pissarra.) 

• De les feines que heu anomenat, quines característiques creieu que s’han 

de tenir per dur-les a terme? (Normalment, l’alumnat designa la força, la 

brutícia, la intel·ligència, la valentia, etc. com a adjectius masculins, i 

acurada, sensible, amable, etc. com a adjectius femenins. Cal establir un 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/content/prevencio-i-atencio-de-labus-sexual-infantil
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/content/prevencio-i-atencio-de-labus-sexual-infantil
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diàleg per tal de parlar sobre el per què les dones no poden ser fortes i ser 

bomberes i els homes ser amables per tenir cura de nens i nenes.) 

• Quins són els estereotips que amaguen les respostes de les dues ofertes? 

• Creus que hi ha feines exclusives per a nois i per a noies? 

 

El sexting  

 

El sexting consisteix en l'enviament de  fotografies o vídeos on es mostren 

les parts del cos més íntimes. Solen ser fotografies fetes per un mateix/una 

mateix i s’envien per mòbil. Les persones que practiquen el sexting no 

pensen les formes variades en què aquesta imatge pot sortir del seu mòbil: 

un robatori, un error, una pèrdua. Encara que la persona destinatària sigui 

de confiança, no poden estar mai segures de l’ús que es farà de la 

informació. 

 

• Per què es fa?  A primària els motiu solen ser aquests: 
 

1. És divertit, com una broma 

2. No valoren el risc 

3. Els dóna notorietat 

4. Els i les altres ho fan 

 

• Quines conseqüències pot tenir?  En petits grups, formular tres possibles 

conseqüències negatives d’aquesta pràctica. 

 

1. 

2. 

3. 

 

Alguna experiència 

 

Si en volen parlar, poden exposar algun cas que coneguin sense donar 

noms ni referències, però que serveixi per alertar-los de la dimensió 

d’aquesta pràctica. 

 

Orientacions per al professorat  

 

Aquest vídeo pot ser útil per entrar en el tema. Abans de passar-lo a l’aula, 

jutgeu si és convenient o no pel grup de nens i nenes que teniu davant. Va 

molt bé per parlar de la ingenuïtat i les conseqüències d’un comportament 

irreflexiu. 

 

Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Madrid, el 15% dels 

menors d’entre 12 i 16 anys admeten que han enviat fotografies i vídeos 
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de caràcter sexual a través del telèfon mòbil. Si es tracta de joves de 17 

anys, la proporció puja a un de cada tres menors. Un altre informe 

de Save the Children afegeix que la mitjana d’edat per iniciar-se en 

aquesta pràctica és de 14 anys. 

Compartir aquest tipus de contingut implica molts riscos. 

Les conseqüències d’una mala pràctica del sexting poden ser: 

-Pèrdua de la privacitat del protagonista del contingut 

-Reputació negativa a la xarxa 

-Ser víctima d’un xantatge amb el material sexual (sextorsió) 

-Patir ciberassetjament i problemes psicològics 

-Conseqüències legals per a la persona o persones que difonen el contingut 

sense permís 

 

 

Sextorsió, una forma de violència sexual 

https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA 

 

Pornografia 

 

La pornografia ens mostra una imatge de relacions sexuals irreals que pot 

perjudicar, ja que cosifica les persones, concretament les dones, i 

normalitza relacions sexuals basades en el control i la submissió, 

generalment de l’home cap a la dona. També, mostra les relacions sexuals 

com una cosa fàcil i gairebé automàtica. El porno redueix les relacions 

sexuals al coit, cosa que ens limita i ens empobreix. El porno tampoc ens 

parla de la protecció que és necessària a les relacions sexuals i ens pot 

animar, per això, a fer coses perilloses per la nostra salut i la de l’altra 

persona. La pornografia, com a producte de consum accessible i indústria 

d’enormes dimensions, s’ha convertit en font d’informació sobre les 

relacions sexuals i afectives, no només dels nois i les noies, sinó també de 

nenes i nens que comencen a visionar-ne a edats molt primerenques (les 

dades mostren que s’inicien al voltant dels 9 anys). La pràctica de les 

relacions sexuals es pot expressar de moltes maneres diferents i té una 

vessant afectiva molt plaent i bonica que el porno oblida i que està present 

en les relacions sexuals estables i també a les esporàdiques, perquè es 

tracta de la cura de nosaltres i de la persona amb la qual compartim 

aquests moments. 

 

A 9 anys un elevat percentatge de nens i nenes tot navegant per la xarxa 

ha topat, ni que sigui accidentalment, amb continguts no adequats per la 

seva edat. 

Quan un amic diu d’entrar a una web porno cal que els infants sàpiguen que 

el que allà veuen no és real. Que les dones no volen ser humiliades, no 

volen que les peguin i que no tots els homes són obsessos sexuals. 

https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA
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Cal tractar el tema amb molt de tacte i delicadesa, però no es pot obviar. 

Fora interessant que les famílies s’hi impliquessin, però la comunitat 

educativa no pot tancar els ulls a una realitat que s’acaba convertint en la 

única font d’informació. Suggerim un pla de diàleg obert que cada 

ensenyant haurà d’adaptar a la sensibilitat del grup. 

 

Pla de diàleg 

• Heu vist alguna vegada alguna pàgina amb contingut sexual? 

• Com l’heu trobat? 

• Us ha interessat? 

• Parla de l’amor i l’estimació? 

• Creieu que les escenes que mostren tenen a veure amb els sentiments i 

l’afectivitat? 

• Creieu que és una forma tendra i amorosa de relacionar-se? 

• Perquè es fan aquest tipus de vídeos o pel·lícules? 

• Sabeu que el porno és una indústria que mou molts diners? 

• Per tenir una vida sexual adulta cal veure aquests continguts? 

• Hi ha altres maneres d’informar-se sobre les relacions sexuals? 

• De quins aspectes us voldríeu informar? 

 

 

ACTIVITATS 
 

MIRAR 
 

Mostrarem el quadre sense donar-ne el títol. 

 

 

 

 

 

B.J Blommers. Els petits pescadors de 

gambes, 1890 
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Eero Erik Nikolai Järnefelt. Esclaus 

assalariats, 1893 

 

 

 

 

 

 

Frank Holl. De cara al foc, 1867 

 

 

 

Reflexió: 
 

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

ens diu aquest quadre. 

• Quines raons tens per dir que aquests infants estan jugant o treballant? 

Creus que aquesta és una imatge d'explotació infantil? 

En algun sentit aquests infants podrien ser explotats pels seus pares? 

Com ho podem saber? (haurien de demanar pel títol del quadre o pel 

pintor) 

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

 

 

ESCOLTAR 
 

Cançó 
 

Treballant 
 

L’Iqbal treballa de valent, 
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Teixint estores de colors lluents 

Amb els seus amics voldria jugar 

Però no pot perquè ha de treballar 
 

Treballant, treballant, 

Sense poder ser infant 

Treballant, treballant, 

Sense parar un instant 
 

En Minu treballa de valent, 

Cosint pilotes, quin gran turment! 

A l’escola ell voldria anar 

Però no pot perquè ha de treballar 
 

Treballant, treballant... 
 

En Raül treballa de valent 

Netejant sabates de tota la gent 

A prendre el sol voldria anar 

Però no pot perquè ha de treballar 
 

Treballant, treballant... 
 

La Mònica treballa de valent 

Ven roses boniques per comprar aliment 

A banyar-se al riu voldria anar 

Però no pot perquè ha de treballar 
 

Treballant, treballant... 
 

Però ara aquesta cançó la canviarem 

Perquè heu de saber bona gent 

Que en aquest planeta les nenes i els nens 

No han de treballar, han de... 
 

Han de ser estimats... 

Estimant, estimant i sent estimat 

Estimant, estimant per poder ser infant 

 

Del cançoner intercultural karibu. La podeu escoltar aquí 

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

treballant 

 

Reflexió: 

 

• Què fan i que voldrien fer cadascun dels infants de la cançó? 

 

 Què fa Què li agradaria fer 

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


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                                              

22 

 

Iqbal   

Minu   

Raül   

Mònica   

 

• Què sabem sobre el treball infantil? 

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

 

Música clàssica 
 

Joaquin Turina. Jardí de nens, Op. 63 (1931)  

 

Format per vuit miniatures: 

1. Marxa 

2. Nen dorm 

3.Cajita de música 

4.Campanas 

5. Petita dansa 

6. Petita fuga 

7. Jocs a la platja 

8. Final 

 

Qüestions: 

 

• Alguna d'aquestes peces et suggereix: 

      protecció o desprotecció 

      cura o abandonament 

      afecte o abús 

      atenció o explotació 

      calma o violència 

• Justifica la resposta en cada cas. 

Creus que l'autor descriu un ambient d'agressió, violència i explotació o al 

contrari? 

 

LLEGIR 
     

L’Elionor 

de Miquel Martí i Pol 

  
             

L’Elionor tenia 

catorze anys i tres hores 

quan va posar-se a treballar. 
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Aquestes coses queden 

enregistrades a la sang per sempre. 

Duia trenes encara 

i deia: “sí, senyor” i “bones tardes”. 

La gent se l’estimava, 

l’Elionor, tan tendra, 

i ella cantava mentre 

feia córrer l’escombra. 

Els anys, però, a dins la fàbrica 

es dilueixen en l’opaca 

grisor de les finestres, 

i al cap de poc l’Elionor no hauria 

pas sabut dir d’on li venien 

les ganes de plorar 

ni aquella irreprimible 

sensació de solitud. 

Les dones deien que el que li passava 

era que es feia gran i que aquells mals 

es curaven casant-se i tenint criatures. 

L’Elionor, d’acord amb la molt sàvia 

predicció de les dones, 

va créixer, es va casar i va tenir fills. 

El gran, que era una noia, 

feia tot just tres hores 

que havia complert els catorze anys 

quan va posar-se a treballar. 

Encara duia trenes 

i deia: “sí, senyor”, i “bones tardes”. 

 

Reflexió: 

 

• De què parla el poema? 

• De qui parla el poema? 

• Quina vida porta Elionor? 

• Per què es devia posar a treballar Elionor? 

• Perquè la seva filla es va posar a treballar als 14 anys? 

• És optimista o pessimista el poema? 

• Que es pot fer per trencar aquesta cadena? 

 

CURTMETRATGE 
 

Infants del carrer  
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Documental sobre nens del carrer, produït, gravat i editat por Mildred 

Alvarado i Pablo Verzola, per l’ Instituto Gráfico de Artes y Ciencias Digitales 

(IGAD) 

https://www.youtube.com/watch?v=vR1PzUEkUKM  

Durada: 8:23 

 

Reflexió: 

 

• Busca on està situada la ciutat de Guayaquil? 

• Quines són les causes que fa que hi hagi nens i nenes al carrer? 

• A què es dediquen? 

• Quins perills poden trobar? 

• Són optimistes o pessimistes? 

• Quin futur els espera? 

 

 

FER 

 
 

QUADERN PERSONAL 

 

Preparar un punt de llibre que tingui un motiu dels treballats en aquest 

Principi. Se’n pot fer un a partir d’un simple retall de cartolina, a partir 

d’una fotografia, d’un tríptic de publicitat, i una vegada ben planxat es pot 

plastificar. 

 

CONJUNTAMENT 

 

Escenifiqueu el poema d’Elionor  a partir d’ombres xineses. Primer caldrà 

pensar en el guió. Una vegada tinguem clara l’acció, estenem un llençol 

molt ben estirat, que quedi tens. A sota del llençol hi posem una taula gran, 

tombada de costat, per amagar les cames i peus dels nens i nenes. Darrere 

del llençol, il·luminant-lo, hi posem un focus potent. Les ombres les fem 

amb persones, objectes o titelles (simples siluetes de cartolina, retallades, i 

enganxades en un pal, de manera que des de sota la taula es fan aparèixer 

en escena i es mouen d’esquerra o a dreta). S'ha d'assajar abans, fins a 

trobar la mida adequada entre el focus, el titella i el llençol.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vR1PzUEkUKM
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QUÈ HI PUC FER JO? 

 

Consum responsable i conscient 

 

Un consum que tingui en compte no només el preu i la qualitat del 

producte, sinó la manera com ha estat elaborat. 

 

Es pot començar per: 

 

-Informar-se com s'elaboren els productes que consumim. 

- Analitzar la publicitat i com incita al consumisme. 

Ens hem preguntat com es fan alguns productes i com comprant-los podem 

estar fomentant el treball infantil?  

 

INFORMACIONS 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

A Amèrica Llatina treballa 1 de cada 5 infants amb edats compreses entre 

els 5 i els 14 anys, a l'Àfrica 1 de cada 3, a Àsia 1 de cada 2. A la Unió 

Europea són dos milions, sobretot a les zones sacsejades per les 

estructuracions ultraliberals com el Regne Unit, encara que també en altres 

països socialment avançats (¿?) com Dinamarca, Holanda o França, hi ha el 

treball infantil emmascarat sota la forma de contractes d'aprenentatge. A 

Itàlia els infants semianalfabets treballen en els supermercats, 

confeccionant peces d'imitació, venent heroïna ... Al nostre país hi hauria 

prop d'un milió de menors de 16 anys treballant. 

 

Perfil del treball infantil 

 

48%  5-11 anys 

28 %  12-14 anys 

24%  15-17 anys 

 

Per sexe 

 

58% nens 

42% nenes 

 

Activitat econòmica  
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70,9 % agricultura 

17,2% serveis 

11,9 Indústria 

 

Font: Revista d’UNICEF  - Juliol 2018 

          

Reflexió: 

 

• Què ens diu el text? 

• I les xifres? 

• Comenteu detalladament cadascun dels quadres i intenteu trobar-ne les 

raons. 

 
Més informació aquí 

http://www.setem.org/media/pdfs/SETEMCV_Trabajando_la_infancia_Guia_

didactica_val2.pdf 

 

 

QUI AJUDA? 

 
Associació Catalana per la Infància Maltractada 

http://www.acim.cat/ 

 

    

 
 

L’ACIM és una organització no governamental sense afany de lucre que, des 

de l’any 1988, reuneix professionals i institucions d’arreu de Catalunya, de 

diverses disciplines, que treballen en àmbits relacionats amb la infància i la 

família: 

▪ Defensant i difonent els drets dels infants. 

▪ Combatent activament els maltractaments infantils, promovent actuacions 

adreçades a evitar-los i pal·liar-los. 

▪ Vetllant per les necessitats dels infants. 

 

http://www.setem.org/media/pdfs/SETEMCV_Trabajando_la_infancia_Guia_didactica_val2.pdf
http://www.setem.org/media/pdfs/SETEMCV_Trabajando_la_infancia_Guia_didactica_val2.pdf
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DIES INTERNACIONALS 
 

Octubre 2 - Dia internacional de la no violència 

 

Desembre 2  - Dia internacional per l'abolició de l'esclavitud 

                                                      

Abril 16 - Dia internacional contra l’esclavitud infantil  

 

Juny 4 - Dia internacional de la infantesa víctima innocent d’agressió 

             

Juny 12 - Dia mundial contra el treball infantil 

 


