
CREATIVITAT, ART I PARTICIPACIÓ

Aquest programa educatiu, impulsat pel Departament de Promoció de la Infància de 
l’Ajuntament de Barcelona, vol donar a conèixer als nens i les nenes, els seus drets 
i la norma que els recull (la Convenció dels Drets dels Infants de 1989) alhora que 
indagar, analitzar i reflexionar sobre temàtiques socials vinculades als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS, Agenda 2030 de les Nacions Unides), a partir del 
procés de creació artística.

El programa s’estructura en una seqüència d’activitats que utilitza la Convenció i els 
ODS de les Nacions Unides com a punt de partida perquè l’alumnat observi i analitzi el 
seu entorn i aprofundeixi en algun dels seus aspectes.

La proposta d’enguany consistia a il·lustrar la Convenció dels Drets dels Infants 
mitjançant la creació d’un producte artístic. La creació de  les produccions artístiques 
esdevé, així, una invitació a la participació i intervenció dels infants i joves, a partir 
d’un procés d’observació, anàlisi, reflexió i creació col·lectiva al seu centre educatiu. 
D’aquesta manera l’elecció del motiu, la tria de la tècnica, la realització, la compartició 
i l’autoavaluació es planteja com un  instrument per a la reflexió i la participació de 
l’alumnat. 

Aquest curs han participat en el programa més de 900 infants i joves dels següents 
espais educatius:

Institut Salvador Espriu
Institut Escola Sant Andreu

Escola Nou Patufet
Escola Ramon Llull
Escola Tabor

CRAE Maria Reina
Escola Gayarre
Escola Mestre Morera
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AL CRAE MARIA REINA

Al CRAE Maria Reina hem desplegat el programa amb el 
grup de mitjans. El treball conjunt sobre la Convenció dels 
Drets dels Infants ens va permetre prendre consciència 
dels nostres Drets i de la necessitats de viure’ls junts des 
de la igualtat de totes les persones. Per això, vam elaborar 
dos murals que recollien per una banda els Drets i per una 
altra les nostres figures i aquelles característiques que ens 
ajuden a reconèixer-nos com a iguals. Els dos murals van ser 
el punt de partida del procés d’elaboració dels dos llenços i 
les fotografies finals que vam presentar al Concurs. 
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TOTS SOM IGUALS

A partir de tot el treball fet al llarg del projecte, el grup de mitjans del CRAE va voler plasmar 
en dos llenços la seva voluntat de viure d’una nova manera els seus drets com a infants, arrelada 
amb la idea que tots per igual tenim els mateixos Drets, reconeguts per la Convenció, i que és en 
el dia a dia que els hem de fer presents, entre tots. Per això, en les fotografies finals, a més dels 
llenços elaborats col·lectivament, la presència de les mans dels infants emfatitza la idea de la 
igualtat de tots des de la particularitat de cadascú. 

Tots som iguals Infants


