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

POSEM-NOS DRETS!
23. Més important.. per a quí?

BREU RESUM

Activitat per decidir quin són els drets que tenen els
infants que formaran part del Consell dels Infants de
Mieres. Primer es fa una dinàmica per decidir els drets
del grup i posteriorment es fa la dels drets dels
Infants per a què vegin que més enllà del grup del
Consell també tenen drets

DATA

25/09/2017

EDAT/CURS

De 6 a 12 anys ( de 1r a 6è de primària)

CONTEXT

Grup d'infants que conformen en Consell dels Infants
del poble de Mieres ( la Garrotxa)

AUTORIA

Marta Teixidó i Renau
martateixido)

DETALLS

(usuari Petit Compass:

DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS
•
•

Fer una introducció al coneixement dels Drets i veure les conseqüències
que pot tenir si no els respectem
Conèixer alguns dels Drets dels Infants
TEMES

Ciutadania, democràcia, participació, Drets Humans (general)
MATERIAL
Targetes amb alguns dels drets dels infants i targetes amb els mateixos drets
però amb dibuixos
DESENVOLUPAMENT
1. Fem una pluja d'idees dels drets que pensen que poden tenir com a
participants del Consell dels Infants del poble de Mieres
2. Es reparteixen targetes amb aquests drets escrits i es miren d'ordenar
per ordre d'importància. Cada dret tindrà una puntuació
3. Es decideix per assemblea quins drets hi haurà al Consell dels Infants i
quines puntuacions tindran
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4. Cada cop que algú del grup se salti un dels drets hi haurà un panell que
recollirà els punts que anem gastant
5. Al final de les sessions del Consell dels Infants es farà la valoració de
com ha anat i quines conseqüències poden tenir la vulneració dels drets
que hem decidit
6. Un cop s'ha fet aquesta dinàmica es fa el mateix però amb els drets dels
infants (CDI) per a què puguem extrapolar el que hem fet amb un
contex conegut a nivell mundial És molt important que hi hagi imatges
per mostrar els drets perquè hi ha infants petits que no saben llegir
massa i a més algun participant amb necessitats educatives especials.

VALORACIÓ

DE L'EXPERIÈNCIA

COM

HA ANAT LA POSADA EN PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT?

Ha anat millor del que m'esperava perquè el grup està molt acostumat a
consensuar i decidir conjuntament malgrat la diferència d'edats.
Tot i que la dinàmica al Petit Compass posa de 10 a 13 anys jo l'he fet amb
participants de 6 a 12 molt adaptada al seu nivell de comprensió .
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