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Infantil
Oferim una activitat que celebra la possibilitat de tornar al col·legi cada any i rebre una bona edu-
cació. Et suggerim començar amb una breu explicació i diàleg en assemblea per a centrar el tema
i que a continuació l'alumnat pinte un xiquet o xiqueta amb qui vulga assistir al col·legi. Acompanya-
ran i seran acompanyats per  uns xiquets o xiquetes al col·legi, com a símbol del que volem que
ocórrega en el món.

OBJECTIUS

• Destacar la importància d'anar al col·legi per als xiquets i les xiquetes.
• Desenvolupar valors i actituds de respecte, responsabilitat i compromís.
• Celebrar l'oportunitat de tindre una bona educació.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Proposem que es dispose l'espai en cercle per a dur a terme un diàleg conduït en assemblea.

Què vos agrada més de vindre al col·legi?
Fer amics, jugar, aprendre,…

La professora explica breument que  no tots els xiquets i xiquetes poden anar al col·legi, i que per este motiu
se celebra el Dia Internacional pels Drets de la Infància, per a tindre presents a tots estos xiquets i xiquetes i
com és necessari per a tots que puguen anar al col·legi i tindre una bona educació.

Tu amb mi, jo amb tu

Se'ls repartix una fotocòpia d'un model de xiquet o xiqueta  a cada alumne i alumna perquè el pinten i li donen

una identitat, un nom, un lloc d'origen, els anys que té, quants són en la seua família, què li agradaria ser de
major, a què li agrada jugar... 

A partir d'eixe moment tindrà una escola on anar per a créixer feliç i complir els seus somnis (la dificultat del
xiquet dependrà de l'edat, si poden retallar-ho, fer-li pèl amb llana o no,…). 

Gest: Tots i totes al col·legi!

Es van alçant per a presentar a la resta de la classe el seu company o companya i pengen el seu dibuix en el
cartell simbolitzant que acudixen junts al col·legi.

Envia'ns les fotografies i missatges dels treballs a 
www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

• Fotocòpies d'un model de xiquet/a, retoladors, cinta adhesiva, llapis de colors, paper de colors, tisores, pega-
ment, llana….

Centrem la nostra atenció en este Dia dels Drets de la Infància, en la importància que es garan-
tisca el dret a l'educació a tots els xiquets i xiquetes i puguen rebre una bona educació. Proposem
una dinàmica que afavorisca la comprensió de les diferents implicacions d'este dret per a des-
prés dialogar sobre l'educació com a eina de canvi que fa avançar el món.

OBJECTIUS

• Destacar la importància de rebre una bona educació.
• Comprendre les diferents implicacions del dret a l'educació.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Implicacions d'una bona educació per a tots i totes

Es repartix de forma aleatòria a cada alumne i alumna una tira de paper amb les distintes implicacions del dret
a l'educació de qualitat (vegeu apartat Recursos, “Tires per a repartir”). Unes persones tindran una llista de 5
implicacions, altres amb 4 implicacions, altres amb 3,… les últimes tindran tan sols una sola implicació. D'esta
manera representem la falta de desenvolupament amb què compta el dret a l'educació i el llarg camí que
queda encara per recórrer perquè este siga realitat.

Una vegada realitzat el repartiment de llistes el dinamitzador o la dinamitzadora tindrà una còpia de tots els
models i anirà anomenant l'últim dret de cada model que està assenyalat en negreta (veure “Tires per a re-
partir”).

Es comença enumerant la lletra en negreta de cada frase de “Algunes implicacions de l'educació de qualitat”
(apartat Recursos): universal. Els alumnes que tinguen esta paraula subratllada en negreta s'alcen dels seus
llocs i s'asseuen en la primera fila; els que estaven en primera fila s'asseuen en els llocs que han deixat buits
les seues companyes o companys. Una vegada asseguts, el profesor o la professora llig la frase completa a
què corresponga l'enunciat. 

A continuació es llig la paraula en negreta de la frase següent: obligatòria. Els alumnes que la tinguen en
negreta es col·loquen a continuació dels primers, i el professor llig la frase completa  corresponent. 

La dinàmica es repetix amb els drets fins a haver enumerat tots i haver col·locat els alumnes per ordre de
preferència. Els que tinguen més implicacions estan en la part davantera de la classe i a mesura que es van
tenint menys implicacions se’n van col·locant darrere. D'esta manera els que tan sols en tinguen una es que-
den al final de la classe.

Una educació que canvie el món

Es reflexiona a manera de debat sobre la importància que es complisquen totes estes implicacions perquè
el dret a una bona educació siga realitat. 

Posteriorment proposem centrar l'atenció en el poder que entranya una bona educació per a realitzar trans-
formacions socials. 

Gest: Digues-li-ho a tot el món!

Cada un escriu una frase, dibuix, collage que li suggerisca el que ha treballat i es van alçant a apegar-ho en
el cartell. Per a finalitzar es pot posar, mentre es van alçant a col·locar la seua  frase o dibuix, la cançó “Veus”
de Chambao.

Envia'ns les fotografies i missatges dels treballs a www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

Algunes implicacions del dret a l'educació (frases completes per al i la docent):

• Dret a una educació universal, accessible i assequible per a tots els xiquets i les xiquetes.
• Dret a una educació obligatòria, perquè no és negociable anar o no a l'escola.
• Dret a una educació no discriminatòria, i que respecte les diferències dels xiquets i xiquetes.
• Dret a una educació que es desenvolupe en un ambient sa i agradable.
• Dret a una educació que contribuïsca al ple desenvolupament físic, mental i social de xiquets i xiquetes.

Tires per a repartir (cada alumne i alumna tindrà una sola llista i se'n repartiran tantes com alum-
nes hi haja):

Tira 1. Universal, obligatòria, no discriminatòria, ambient sa i agradable, ple desenvolupament.
Tira 2. Universal, obligatòria, no discriminatòria, ambient sa i agradable.
Tira 3. Universal, obligatòria, no discriminatòria
Tira 4. Universal, obligatòria
Tira 5. Universal.

Invitem a participar en la construcció d'una escola que siga un espai on els xiquets i les xiquetes
puguen rebre una bona educació. Treballaran per equips per a fer un col·legi al qual cada any
puguen tornar els xiquets i les xiquetes i trobar les condicions necessàries per a poder créixer,
jugar i aprendre adequadament. On siguen respectats i apreciats, un col·legi en el qual la seua se-
guretat i benestar siga més important que qualsevol altra cosa perquè puguen desenvolupar-se
amb salut, pau i dignitat.

OBJECTIUS

• Comprendre la importància de rebre una bona educació.
• Descobrir que amb la participació de tots i totes fem que l'educació siga millor.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Els nostres drets i deures

Proposem que es dispose l'espai en cercle per a dur a terme un diàleg conduït en assemblea. 
Què els agrada més quan tornen al col·legi després de les vacances?
Fer amics, jugar, aprendre,…

S'explica breument que no tots els xiquets i xiquetes poden tornar al col·legi, i que per este motiu se celebra el
Dia pels Drets de la Infància, per a tindre presents tots estos xiquets i xiquetes i com és necessari per a tots
que puguen tornar al col·legi cada any i aprendre.

Els xiquets i les xiquetes pel sol fet de nàixer teniu  uns drets, que vos permeten que cresqueu feliços. Alguns
d'eixos drets són:

El dret a rebre un nom, perquè tot el món us conega, per què tots teniu un nom, veritat?
Preguntar si algun i si alguna té germans o germanes menudes i recorda el moment de triar el seu nom…
El dret d'anar a escola, per a aprendre, jugar, poder triar el que vulgueu ser de majors (metges, mestres, bom-
beres, policies, perruquers…).

Què voleu ser de majors? Es demanen diversos exemples.
El dret a anar al metge quan esteu malalts o malaltes, per a poder créixer sans i forts.
El dret a ser tractats amb afecte per les vostres famílies, en l'escola, pels vostres amics i amigues…
El dret a ser acceptats com sou, dóna igual el color dels cabells, la roba, la forma de parlar, el barri en el
qual visqueu, el tindre la pell més fosca o més clara…

També tenim uns deures. Perquè es complisquen estos drets, hem de col·laborar. El més important és respec-
tar els dret dels altres, tractar-los bé i acceptar-los com són.

Aprenem i participem

Construixen una escola per equips  a la qual tots els xiquets i xiquetes puguen tornar cada any i rebre una
bona educació.

Ho fan per mitjà de dibuixos i missatges escrits que han d'elaborar (dibuixant, pintant, retallant,…) per a des-
prés apegar dins del cartell.

Equip A: Valors que hauria d'haver-hi en l'escola perquè tots i totes es troben bé i puguen aprendre. Per exem-
ple, poden dibuixar i retallar una pissarra per a escriure en ella diferents missatges que puguen expressar de
manera creativa.

Equip B: Professors i professores (pensaran sobre les diferents matèries…).

Equip C: Xiquets i xiquetes (se'ls donarà un nom, edat, característiques físiques, gustos, situació familiar...).
Pensaran en un conjunt de xiquets i xiquetes de diferents orígens.

Equip D: Recursos materials: llibres, material escolar…

Equip E: Pares i mares.

Gest: Tots i totes fem un col·legi millor!

Cada equip ix al lloc on està penjat el cartell i explica a la resta dels companys i companyes les característiques
de la seua contribució i la importància que té per a crear una escola on tots i totes puguen sentir-se bé i
aprendre.

Envia'ns les fotografies i missatges dels treballs a www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

• Retoladors, cinta adhesiva, folis, llapis de colors, paper de colors, tisores, pegament, llana….

Proposem una activitat que repara en la importància del dret a l'educació per a tots els xiquets
i xiquetes i les seues distintes implicacions. Centrem la mirada en el caràcter revelador que en-
tranya l'educació, en la seua força per a transformar realitats.

OBJECTIUS

• Identificar el dret a l'educació com el dret a una bona educació per a tots i totes.
• Comprendre que una bona educació és eina de canvi per a transformar el món.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

En l'apartat Recursos oferim diferents frases sobre l'educació de qualitat. Cada frase s’escriu en una tira de
paper per a repartir una a cada alumne i alumna. De totes les frases que figuren, hi ha tres “frases intruses”
que al·ludixen a esteses creences sobre les implicacions del dret a una educació de qualitat, i de la resta, que
són verdaderes, hi ha una frase que denominem “reveladora” perquè expressa el poder de l'educació com a
eina de canvi.

Certeses

Es repartix una frase per parelles o en grups de tres  de manera que no se'n repetisca cap.

Este primer moment és de mera defensa de la frase assignada i no es qüestiona la seua veracitat, la seua fal-
sedat, ni el seu caràcter revelador. Cada parella o grup té cinc minuts per a analitzar-la i preparar la seua
defensa davant la resta de la classe amb gran convenciment per mitjà de la formulació d' almenys tres argu-
ments.

La resta pren notes en silenci de l'afirmació que defén cada parella o grup i dels seus tres arguments; quan
hagen finalitzat es passa al següent grup o parella sense possibilitat de rèplica. Es fa el mateix amb totes
les afirmacions i grups fins a arribar a l'últim.

Frases intruses  i frase reveladora

Una vegada que totes les argumentacions s'hagen realitzat, la classe ha de consensuar quines són les “fra-
ses intruses” i la “frase reveladora”. Quan s'hagen posat d'acord, el professor descobrix quines eren cada una.
(En roig les intruses i en negreta les reveladores)

A continuació tornen a ajuntar-se amb la parella o grup xicotet per a dialogar breument sobre la frase reve-
ladora i  proposar una nova frase reveladora sobre el dret a una educació de qualitat.

Gest: Digues-li-ho a tot el món

Cada parella o grup s'alça i posa sobre el cartell una frase o dibuix en el qual treballa. 
Mentre es van alçant es pot posar la cançó “Veus” de Chambao. 

Envia'ns les fotografies i missatges dels treballs a www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

Frases sobre el dret a una educació de qualitat

• El dret a una educació de qualitat implica que esta siga universal, accessible i assequible per a tots els
xiquets i les xiquetes.

• El dret a l'educació suposa la seua obligatorietat, no es pot negociar que els xiquets i xiquetes hagen d'anar
o no anar. 

• Una bona educació implica necessàriament un alt rendiment i eficiència.

• L'educació no pot ser discriminatòria i ha de respectar les diferències. 

• La qualitat en l'educació sobretot suposa  que tots els xiquets i les xiquetes accedisquen a l'escola, és a dir,
que aconseguisquen matricular-se. 

• El dret a l'educació exigix que es desenvolupe en un ambient sa i agradable. 

• El dret a una educació de qualitat implica aprendre a aprendre i a posar en pràctica, coneixe-
ments, habilitats, valors i actituds per a la vida i per a continuar aprenent.

• L'educació ha de contribuir al ple desenvolupament físic, mental i social de xiquets i xiquetes.

• L'educació és un dret humà.

• L'educació de qualitat és educació per a les elits.

• L'educació ajuda a promoure la democràcia, la pau, la tolerància i el desenvolupament.

• El dret a l'educació és dret a l'aprenentatge. I el dret a l'aprenentatge
és dret a la comprensió dels fenòmens per a poder interactuar amb ells
i modificar-los.

Primària

Secundària

Batxillerat

pel dret a una educació que canvie el món!

pel dret a una educació que canvie el món!

pel dret a una educació que canvie el món!

pel dret a una educació que canvie el món!

8 de setembre Dia de l'Alfabetització

Entreculturas llança la ciber-acció “digues-li-ho a tot el món” que culminarà el 20 de novembre amb el Dia dels Drets de la Infància.

El seu objectiu és sumar veus que diguen a tot el món que totes les persones tenen dret a una bona educació, una educació que canvie el món.

Amb estes propostes didàctiques t'oferim l'oportunitat de treballar en l'aula en este tema i t'invitem a “dir-li a tot el món” els vostres missatges sobre
el dret a l'educació.

• Unix-te a l'acte: Informa't  a partir del 8 de setembre en www.diseloatodoelmundo.org
• Repetix l'acte en el teu centre el 20 de novembre i ens ho contes: envia'ns  fotografies a www.diseloatodoelmundo.org 
• Publicarem totes les imatges que rebem sobre estes activitats
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