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

NOM ACTIVITAT CONEGUEM ELS DRETS HUMANS

ACTIVITAT DEL 
PETIT COMPASS 25. Navegant cap a la terra promesa

BREU RESUM Els infants imaginen que naveguen en un vaixell cap a
un nou continent, però per tal d ’arribar-hi han de
llençar per la borda tot allò que no és indispensable

DATA Maig 2017

EDAT/CURS 4t de primària

CONTEXT Tallers extraescolars a escola pública

AUTORIA Laura Garcia (arualapach@gmail.com)

DETALLS DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS

• Reflexionar sobre la indivisibilitat i interdependència dels ddhh

TEMES

Drets Humans (general)

MATERIAL

• Targetes (18 per barca)
• Vídeo final sobre els drets humans

DESENVOLUPAMENT

Un cop feta una petita introducció sobre els drets humans a partir del que la
classe sap, s'explica que al món hi ha hagut un cataclisme i només quedem els
i les que som a la classe. 
Fem grups per pujar cadascú en una barca, i amb les barques mirarem
d'arribar a la nova terra on fundarem un nou món, que funcionarà  a partir del
que portem al nostre equipatge. 
Un equipatge que els repartim, però que com pesa molt hauran d'anar llençant
parts per la borda quan se'ls indiqui. 
Hauran per tant de posar-se d'acord en el que és més i menys important.
Arribaran a terra només amb sis de les divuit cartes repartides incialment a
cada grup. Pel camí hauran llençat alguns drets... 

Experència d'activitat del Petit Compass:
25. Navegant cap a la terra promesa (Pàg.1)



VALORACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA

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

Ha anat bé. És una dinàmica que ja havia fet servir. Va molt bé per grups amb
els que no treballes habitualemnt i que per tant no coneixes. En una horeta fas una 
introducció, l'activitat, i un recull i reflexió. 

MATERIAL GRÀFIC I/O COMPLEMENTARI

MATERIAL COMPLEMENTARI

• Video que resumeix la Declaració Universal dels drets Humans de manera visual 

(castellà): https://www.youtube.com/watch?v=iRNybj6cIuM

• Us deixo també un vídeo d´una entrevista que ens vam fer Médicos del Mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBU0y3p2WHQ 

Experència d'activitat del Petit Compass:
25. Navegant cap a la terra promesa (Pàg.2)
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