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

NOM ACTIVITAT Només podem aprendre si estem bé per dins... 
sense dissimular què sentim

ACTIVITAT DEL 
PETIT COMPASS 23. Més important per a qui?

BREU RESUM Els infants llegeixen i entenen els articles de la 
Convenció sobre els drets de l’infant (CDI).  Debaten i
parlen de la importància de cada dret i la 
interdependència entre drets.
Després de fer-ne una primera lectura, els infants els
dibuixen i tradueixen amb exercicis de mímica per tal
d’ajudar-los a comprendre cada article.

DATA Segon trimestre del curs 2016-2017

EDAT/CURS 4t primària (Cicle Mitjà); 8 -10 anys

CONTEXT És important assenyalar que el marc de treball és una
escola formal (Escola Sant Pau - Sant Pol de Mar) on
la tutora passa força hores amb ells. Això permet
aprofundir i abordar les situacions dels infants amb
una mirada processual i continuada per tal
d’acompanyar el que va surgint en cada participant.
El grup classe estava composat per 18 infants.
Si bé, actualment, en els horaris escolars no es
disposa  d’hores especifiques de tutoria (val a dir que
les fem treien hores d’altres àrees perquè són
absolutament necessàries i indispensables) aquestes
activitats són prioritàries per poder oferir als infants
eienes per resoldre conflictes i el coneixement per
saber els seus drets i deures.

AUTORIA Neus Bartrolí Pascual 
(nbartro@yahoo.es/nbartrol@xtec.cat)

DETALLS DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS

• Introduir la CDI.
• Entendre que els drets són universals, inalienables i interdependents
• Valorar si un dret és més important que un altre
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• Relacionar les necessitats humanes dels infants amb els drets humans
• Experienciar el consens i debat en petit i gran grup

TEMES

Drets Humans (general)

MATERIAL

• Paper i bolígrafs, pissarra i guix, 3 cartolines de colors tallades petites 
per cadascú   

• Targetes de Drets dels Infants suficients per a la meitat del nombre 
d’infants

• Folis blancs, ceres, música relaxant

DESENVOLUPAMENT

1. A cada infant se li reparteix un dret. Se’l llegeix individualment.     

2. Se li dóna una cartolina per fer el dibuix del dret a partir del que  ha entès 
de la lectura. 

3. Després es realitza la pràctica de la mímica. Cada nen surt amb el seu dret i
els altres endevinen quin dret ha treballat.

4. Per parelles escullen un dels drets i s’expliquen el per què prenen aquesta
decisió.

5. S’ajunten dues parelles i formen grups de quatre i escullen un dels drets.
Quan els grups han pres la seva darrera decisió, demanem a cada grup que
llegeixi el dret que han escollit com el més important i expliquen els motius
d’haver fet aquesta elecció.

6. Parlem entre tots:
• Ha estat difícil escollir?
• Per què? 
• Quins factors us han fet escollir un dret en comptes d’un altre? 
• Les idees que teníeu sobre quin dret era més important han canviat al 

llarg de l’activitat?

A la pissarra hem escrit algunes reflexions que sortien de les intervencions:
• Tots els drets són importants
• Costa molt escollir-ne un.
• Si un dret és important, l’altre també. 
• No podem renunciar a cap dret.

7. Finalment, se’ls va preguntar quina relació hi veien amb totes les activitats 
que havíem fet i  els drets dels infants. 
Després de vàries intervencions dos estudiants van dir: 
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• “Aquestes activitats tenen a veure amb els drets dels infants perquè expressàvem els 
colors que teníem per dintre” (Estudiant 11 anys).

• “Només podem aprendre si estem bé per dins i no ens guardem les coses que ens fan 
mal, sense dissimular què sentim”(Estudiant 10 anys).

8. En l’ultima sessió cada infant agafa el dret que havia dibuixat el primer
dia. La consigna de treball és: Imagina’t que aquest dibuix el veurà un nen
que no sap llegir. Només mirant el teu dibuix sabrà de quin dret estàs par-
lant.
Es reparteix una cartolina i dibuixen novament el dret  (segon dibuix) i per
l’altra cara de la cartolina amb les seves paraules escriuen el dret respectant
les paraules més importants.

VALORACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA

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

La posada en pràctica ha sigut molt enriquidora. En primera instancia perquè
al trobar-me amb els inconvenients que els nens i nenes no entenien el que
llegien vaig haver d’activar la creativitat per seguir el fil conductor de
l’objectiu.

La participació del grup ha estat extraordinària. S’han implicat en totes les
activitats

El fet d’integrar activitats que despertin la part emocional de l’infant , facili-
ta després la comprensió del dret: llegir-lo, entendre’l, sentir-lo i treba-
llar el cos des de la mímica, explorar des de les ceres el que sento, tor-
nar-lo a dibuixar, tornar-lo a llegir …

Les sessions s’han realitzat en dos mesos i aquest procés ha fet possible
una manera diferent d’integrar.los.

Aquesta pràctica em fa pensar que no s’acaba mai la comprensió dels drets
dels infants. Cada infant i cada grup presenta una nova mirada des de
l’experiència propia i col.lectiva i això és molt enriquidor.

Escriptura dels drets dels infants amb les seves paraules. Aquest exercici ha
estat molt interessant.  Amb la seva escriptura natural i l’edat madurati-
va que tenen han pogut traduir al seu llenguatge els articles de la CDI.

Quan et dones permís per sentir les experiències i els continguts de DD.HH,
els drets de les persones són dinàmics i provocatius, fins i tot surten al-
tres drets que no estan escrits a la Convenció: El dret a elogiar-nos, El
dret a tenir por, El dret  a sentir… Reflexions que van fent camí un cop

Experència d'activitat del Petit Compass:
23. Més important per a qui? (Pàg.3)



han donat la cara i entre tots hem pogut posar paraules al que sentim i
ens passa quotidianament.

Treballar el drets humans i els drets dels infants van sorgint coses a les ses-
sions que cal acompanyar-les amb cura. Els nens quan se’ls dóna l’espai ,
el solen fer servir i utilitzar manifestant-se de moltes maneres. De nosal-
tres, depèn quines ulleres portem per adonar-nos i prendre´n conscièn-
cia.

Els drets dels nens els viuen ells, els ignoren  ells, els necessiten ells i elles i
nosaltres com a adults acompanyem les realitats dels nens per tal que
puguin saber què passa en ells i en els altres.

Cap infant durant les sessions va anomenar els DRETS I DEURES. Van sorgir
l´últim dia i de passada. Caldrà cimentar alguns conceptes i també la vi-
vència de l’equilibri des de les responsabilitats infantils com a deures que
molts d’ells ho van relacionar  amb l’escola.

DIFICULTATS FORTALESES OBSERVACIONS/CANVIS/
RECOMANACIONS

No comprensió  dels articles Utilització dels llenguatges ar-
tístics per integrar els drets dels
infants 

Traduir el text del dret en mí-
mica

Escolta activa i respectuosa de 
les narratives d’altres compan-
ys i la gestió de les emocions a 
nivel grupal
Crear i co-crear adaptacions i 
noves activitats per arribar a  
l’objectiu.

Escriure els drets amb les se-
ves paraules i dibuixar-los.

Anomenar drets que no estan 
escrits a la Convenció.

Fer aquestes activitats com a 
una unitat didáctica transversal 
i interdiciplinària amb altres as-
signatures com llengua catala-
na, medi, valors, matemàtiques
(Per què no fer resolución de 
problemas amb estadístiques 
reals i dd.hh? Potser és una for-
ma de fer-ne consciencia)
Recomanaria fer un redactat di-
ferent dels articles i les parau-
les que s’utilitzan per tal que 
puguin ser treballats més fàcil-
ment amb infants, especialment
en edats de 10 anys. 
Dibuixar dues vegades el dret 
ha tingut sentit. El primer, per-
què  no el van entendre massa,
i el segon, van ampliar la mira-
da.
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MATERIAL GRÀFIC I/O COMPLEMENTARI

FOTOGRAFIES
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MATERIAL COMPLEMENTARI

L’activitat que es presenta en aquest document és una posada en pràctica
d'una activitat del Petit Compas després d’haver rebut formació d'AHEAD.
Aquesta pràctica ha fet possible cosir un procés de reflexió sobre els drets
humans a l’aula a partir de diferents llenguatges artístics, en 4 Sessions  de
45 minuts.
S'adjunta a continuació el document que recull tota la seqüència d'aquesta
unitat didàctica i recull activitats de sensibilització i consolidació que la tutora
practica habitualment a l’aula. També inclou un quadre a l’apartat d’actitivats i
adaptacions realitzades on es mostren diferents moments de treball amb els
estudiants per tal de poder apropar els drets dels infants als alumnes. 

ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓ

Es presenta un quadre en l’apartat d’actitivats i adaptacions realitzades on es
mostren diferents moments de treball amb els estudiants per tal de poder
apropar els drets dels infants als alumnes.

ACTIVITAT Descripció Material/Recursos Temps

Sessió 1
Sensibilització

Es una activitat de caràcter més 
emocional perquè els nens puguin 
connectar amb ells mateixos i amb el 
que senten.
El Jo missatge s’utilitza durant tot l’any 
a l’aula.(veure quadre activitats)
Cada facilitador s’ha de sentir còmode i
segur per fer aquesta activitat per 
acompanyar el que sorgeixi

Ceres, Paper Dina-4
Música
Exemples del Jo 
missatge

45'

Sessió 2 Massatge col·lectiu
Activitat Núm. 23 Petit Compàs
Dibuixar-los primera vegada

Els drets dels infants
en targetes
Cartolines tallades 
de colors

45'

Sessió 3 Mímica dels drets
Triar els drets
Dibuixar-los (segona vegada)

Cartolines tallades 
d’un altre color

45'

Sessió 4 Escriure’ls amb les seves paraules
Debat

Cartolines per 
dibuixar el dret i 
escriure per darrere

Pissarra-guix

45'

Experència d'activitat del Petit Compass:
23. Més important per a qui? (Pàg.7)



ACTIVITATS REALITZADES

ACTIVITATS OBSERVACIONS
 
SENSIBILIZACIÓ (ACTIVITATS PRÈVIES A ACTIVITA PETIT
COMPAS)

• Expressar  Què sento ara?  (La borla de llana)

• Som arrels (amb llanes cadascú fa la seva arrel)

• Som arbre (amb una fulla que ha portat cadascú hi escriu un
valor que vulgui aportar a la classe com un fruit)

     

• Frase Setmanal (cada setmana cada nen porta una frase d’al-
gun pensador, escriptor, artista i ens presenta què vol dir. 
Després els altres n’escriuen l’opinió i es fa un debat)

• Exercicis de relaxació
• Jo missatge

htp://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2
di023c.pdf

• Massatge col.lectiu
• Lectures i vídeos reflexius

• La música em guia (amb ceres i música relaxant es va dibui-
xant segons el ritme)
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