
 EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS EN ACCIÓ:
EXPERIÈNCIA D'ACTIVITAT DEL PETIT COMPASS

NOM ACTIVITAT ELS DRETS HUMANS

ACTIVITAT DEL 
PETIT COMPASS 

31. Més important per a qui?

BREU RESUM Els infants decideixen quins articles de la Convenció

sobre dels Drets Humans eliminar i parlen de les

conseqüències i de la interdependència entre drets

DATA 22/03/2017

EDAT/CURS 12 anys (1r de la ESO)

CONTEXT Aquesta experiència en concret va ser amb 1r de la

ESO (12 anys), en l'assignatura optativa que

imparteixo a l'Institut sota el nom d'Interculturalitat.

És un grup de 12 persones, d'orígens variats i amb

una situaciós socioeconòmica delicada en la majoria.

AUTORIA Laura Alvarez (usuari Petit Compass: Laur)

DETALLS DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS

• Introduir la CDI.
• Entendre que els drets són universals, inalienables i interdependents.
• Ser conscient de la nostra situació envers els ddhh així com la d'altres

col·lectius.

TEMES

Ciutadania, democràcia, participació, Discriminació, Igualtat de gènere, Drets
Humans (general)

MATERIAL

Visionat d'una pel·lícula on es vulnerin drets humans: en aquest cas,
“Hairspray” (2007) d'Adam Shankman.

DESENVOLUPAMENT
Experència d'activitat del Petit Compass:
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Aquesta experiència en concret va ser amb 1r de la ESO (12 anys), en
l 'assignatura optat iva que imparteixo a l ' Institut sota el nom
d'Interculturalitat. És un grup de 12 persones, d'orígens variats i amb una
situaciós socioeconòmica delicada en la majoria.

VALORACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA

COM HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?

Ha sigut molt interessant i ha sortit una visió molt crítica de la societat a partir
del treball en Drets Humans que he volgut recollir. És per aquest motiu que
tot seguit vaig fer la pràctica d' "Un pas endavant" que ja coneixia per
treballar interseccionalitats i opressions.

Experència d'activitat del Petit Compass:
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