
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 Ramon Llull
Escola Tabor

Escola Gayarre
Escola Mestre Morera
Escola Nou Patufet



ESCOLA GAYARRE
CATEGORIA CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A Cicle Inicial han elaborat un mur mur 
d’inspiraciód’inspiració relacionant drets i ODS. 
El mur ha estat el punt de partida 
de les produccions artístiques en 
forma de diorames amb el Drets de 
la Convenció més significatius.

 

Cada habitatge amb el seu dretEl barri dels drets

 

 

Quins drets té la infànciaEl barri dels drets

 



ESCOLA GAYARRE
CATEGORIA CICLE MITJÀ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A Cicle Mitjà han utilitzat la tècnica mixta i
el collage per elaborar produccions plàstiques 
col·lectives sobre els drets recollits a la 
Convenció i els ODS.

 

Un mar de plàsticUna mandala per alimentar el món

 

Estimem la Terra

 

Ciutats sostenibles

 

Un mar de plàstic

 



 

ESCOLA GAYARRE
CATEGORIA CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A Cicle Superior han utilitzat tècniques diverses (dibuix, collage, cera, plastilina...) per 
elaborar dissenys col·lectius i individuals recollint alguns dels drets de la Convenció. 

La roba no té gènere

 

El color no defineix el teu 
gènere

Sense diferència de sexe

 



ESCOLA GAYARRE
CATEGORIA CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Dissenys elaborats per l’alumatDissenys elaborats per l’alumat
 

 

Drets dels infantsDissenys elaborats per l’alumat

 



ESCOLA GAYARRE
CATEGORIA EDUCACIÓ INFANTIL

A l’Escola Gayarre s’ha treballat com un un 
projecte de tota l’escolaprojecte de tota l’escola al llarg de l’any. 
Cada Cicle ha fet una recerca i reflexió 
compartida sobre la Convenció i els ODS 
i l’impacte que tenen en la quotidianitat 
de l’alumnat.

A Educació Infantil han acabat posant 
al plat els drets a viure en un entorn 
saludable, a tenir una família i a rebre 
educació per exercir un ofici.

 

Viure en un entorn saludable

 

Un infant felic

El món dels oficis

 


