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Aquesta guia està organitzada en tres blocs: 

 

 

• Introducció. 

• Objectius del programa. 

• Itineraris de participació. 

• Proposta artística per al 2n cicle d’educació infantil: “Drets al plat”. 

• Formació associada. 

 

• Proposta per conèixer la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els ODS 
amb ulls d’infant. 

 

• Introducció. 

• Marc curricular: objectius, capacitats, continguts i avaluació. 

• Fases per aprendre creant: indaguem, reflexionem, ideem, ens ho 

expliquem, produïm, ho mostrem i ho valorem. 

• Les rúbriques d’avaluació. 

 

 

 

Bloc 1. Introducció al programa 

Bloc 2. De la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant als ODS 

Bloc 3. Creació artística  
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Introducció al programa 
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Aquest programa educatiu, impulsat pel Departament de Promoció de la Infància de 

l’Ajuntament de Barcelona, vol donar a conèixer als infants i a la ciutadania en general, els 

seus drets i la norma que els recull, la Convenció dels Drets de l’Infant de 1989.  

 

Aquesta guia pretén facilitar eines que permetin apropar-se a temàtiques socials de l’entorn, 

vinculades als objectius de desenvolupament sostenible, per aprofundir en algun dels seus 

aspectes, emprant la metodologia artística com a procés d’indagació, construcció de 

coneixement i creació plàstica de manera individual o col·lectiva. També hi ha la possibilitat 

de participar, si es vol, en el concurs “Il·lustrem la Convenció dels Drets de l’Infant”.  

 

L’objectiu final d’aquesta proposta és il·lustrar cinc convencions, que publicarà l’Ajuntament 

de Barcelona, adreçades als nens i nenes, tenint-ne en compte les necessitats de 

comprensió. Per això, es prenen com a referència els diferents nivells educatius.  

 

La proposta es concreta en cinc guies de treball adreçades als 

diferents contextos educatius: centres públics i concertats, 

d’infantil, primària i secundària obligatòria, ordinaris o d’educació 

especial, així com als espais d’educació no formal de la ciutat. 

 

Les guies recullen diverses activitats artístiques per dur a terme 

aquest procés de reflexió i creació amb la possibilitat de recórrer 

tres itineraris diferents que més endavant es detallaran. Tothom 

podrà participar, segons el seu interès, en l’itinerari inicial, en el 

d’exposició i en el concurs. L’itinerari de concurs reconeixerà cinc 

grups, corresponents a educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i 

cicle superior de primària i ESO. Es publicarà i difondrà la veu 

dels infants i joves a partir dels treballs reconeguts a l’itinerari de 

concurs. 

 

La proposta artística de cada nivell és diferent i el material està disponible per ser consultat i 

emprat a diferents etapes, com a mètode de treball en altres projectes, per desenvolupar un 

projecte de centre transversal, anual, etcètera. És un programa flexible i adaptable de llarg 

recorregut.  

1. Introducció al programa 

La Convenció sobre els 

Drets de l’Infant va ser 
aprovada fa més de 

trenta anys. 

Els objectius de 

desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 
2030 de les Nacions 

Unides pretenen 
desenvolupar accions 

concretes per involucrar 
tota la ciutadania. 
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El pensament visual permet comprendre i interpretar la realitat que els envolta i el procés de 
creació artística activa la percepció, l’observació, l’expressió d’emocions i la creació 
de nous coneixements de forma individual i col·lectiva, i permet compartir les creacions, les 

opinions, els resultats, les idees i els judicis basats en el respecte, la diversitat i la pluralitat. 

El desenvolupament d’una activitat artística com a procés holístic d’aproximació al 

coneixement porta implícita la mobilització de diversos aprenentatges competencials. 

 

 
 

Aquest programa està orientat a l’assoliment dels objectius següents: 

 

• Donar a conèixer la Convenció sobre els Drets de l’Infant i el seu lligam amb els 

objectius de desenvolupament sostenible amb els infants com a protagonistes. 

 

• Reflexionar col·lectivament sobre l’impacte que els drets dels infants tenen en la vida 

de les nenes i els nens amb la finalitat de reconèixer-les en el seu entorn proper i ser 

capaços de valorar-ne la importància. 

 

• Fer una proposta d’activitat plàstica que permeti representar i evocar aspectes del 

context proper, i expressar-lo mitjançant les possibilitats simbòliques que ofereix el 

llenguatge plàstic. 

 

• Fomentar la participació, difondre i donar reconeixement en l’àmbit de comunitat 

educativa, districtes i ciutat dels centres educatius i altres entitats d’educació no 

formal, donant visibilitat a les produccions artístiques desenvolupades.  

 

• Afavorir l’experimentació artística de manera creativa, per expressar pensaments, 

emocions, sentiments o vivències, amb la finalitat de desenvolupar les capacitats que 

han de permetre créixer els nens i les nenes en el món actual. 

 

• Afavorir l’aprenentatge i la col·laboració entre iguals. 

  

2. Objectius del programa 
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El programa parteix de la recerca i la reflexió compartida a l’entorn de la CDI (la Convenció 

sobre els Drets de l’Infant), els ODS i l’impacte que aquests marcs de referència tenen en la 

vida quotidiana i l’entorn proper de l’alumnat. Aquesta reflexió es concreta en un procés de 

treball seqüenciat en sis fases especificades en aquesta guia (indaguem, reflexionem, ideem, 

ens ho expliquem, produïm, ho mostrem i ho valorem). 
 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el programa ofereix tres graus de participació anomenats 

itineraris amb objectius específics.  

Itinerari Objectiu A qui va adreçat 

Inicial 
• Indagar i reflexionar sobre la 

CDI i els ODS mitjançant un 

mur d’inspiració. 

• Adreçat a qui vulgui fer un parell de 

sessions breus al centre sense 

exposar ni concursar. 

Exposició 

• Indagar i reflexionar sobre la 

CDI i els ODS amb la intenció 

d’exposar els resultats a la 

comunicat educativa o al 

districte. 

• Adreçat als col·lectius que optin per 

fer un treball de més sessions amb la 

voluntat d’exposar els resultats finals. 

Les propostes de la guia són 

orientatives i es poden utilitzar de 

forma flexible. 

Concurs 

• Indagar i reflexionar sobre la 

CDI i els ODS de forma 

artística amb la voluntat de 

presentar-se al concurs que té 

per objecte il·lustrar la 

Convenció sobre els Drets de 

l’Infant.  

 

• Adreçat als col·lectius que optin per 

presentar-se al concurs ajustant-se a 

les bases i les indicacions de la guia 

amb la proposta plàstica de disseny 

d’il·lustració d’una idea. 

• Participar al concurs no exclou poder 

exposar els resultats a la comunicat 

educativa o al districte. 

 

Al llarg del programa es posa l’èmfasi en l’aprenentatge en acció, la participació inclusiva, 
la construcció dialògica, l’autoregulació de l’alumnat en el desenvolupament de projectes 

personals i col·lectius i el desplegament de diversitat de tècniques expressives i la difusió de 

les produccions en el mateix centre i el seu entorn.  

 

3. Itineraris de participació 



6 

Per a l’itinerari inicial i d’exhibició es pot participar amb una proposta lliure de caràcter 

bidimensional o tridimensional. L’activitat de creació proposada per participar en el concurs 

per l’etapa de cicle infantil 2 (EI1, EI2 i EI3) es titula “Drets al plat”.  

La proposta consisteix a seleccionar diferents drets dels infants reconeguts a la CDI i 

vinculats als ODS, per il·lustrar la Convenció mitjançant la recreació d’un plat amb elements 

que representin simbòlicament el dret o els drets escollits.  

La representació pot ser volumètrica emprant plats i collage o pot ser en un full pintant o 

enganxant. Qualsevol tècnica és possible.  

El resultat final que cal lliurar al concurs, en cas de presentar-s’hi, serà una fotografia de 

qualitat. 

L’Ajuntament de Barcelona proposarà una formació associada a aquest programa de treball 

del qual s’informarà al web. 

4. Proposta artística per al segon cicle
d’educació infantil: “Drets al plat”.

5. Formació associada
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Bloc 2. De la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant als ODS 
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La Convenció dels Drets de l’Infant va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions 

Unides el 20 de novembre de 1989. La Convenció substituïa la Declaració dels Drets dels 

Infants, del 1959, i adoptava una mirada certament innovadora sobre la infància, ja que 

passava a considerar els infants, no només com a subjectes de drets, sinó també com a 

membres actius de la família i la societat, fent especial incidència en la seva capacitat de ser 

agents de participació en tots els assumptes que els afecten directament. L’infant era 

considerat una persona digna de drets i de participació pública i no només un subjecte de 

protecció. 

 

Consta de 54 articles i té tres protocols associats: el primer, referit a la participació dels infants 

en conflictes armats; el segon, referit a la venda d’infants, la prostitució infantil i l’ús d’infants 

en la pornografia, i un tercer que fa referència a la possibilitat de presentar denúncies per 

l’incompliment de la Convenció davant el Comitè dels Drets dels Infants, un cop esgotades 

les possibilitats de recórrer previstes per la legislació dels Estats. 

 

La Convenció s’articula a partir de quatre grans principis inspiradors: 

• No-discriminació. 

• Interès superior dels infants en la presa de decisions de les institucions. 

• Dret a la vida i al desenvolupament òptim. 

• Potenciar i tenir present el punt de vista d’infants i adolescents. 

A partir d’aquests principis, la Convenció presenta els drets dels infants, que podem agrupar 

en sis grans blocs: 

• Dret a una vida digna i a un entorn saludable. 

• Dret a una educació de qualitat. 

• Dret a viure amb la seva família. 

• Dret a participar en la vida social, política i cultural. 

• Dret a la protecció. 

• Dret a rebre informació adequada. 

La Convenció va ser ratificada per 196 països, de manera que es va convertir en el tractat de 

drets humans més ratificat de la història, i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990, ara fa 

just trenta anys. A partir d’aquell moment, els Estats van anar incorporant elements 

fonamentats dels drets dels infants tant en la seva legislació com en les seves polítiques de 

La Convenció sobre els Drets de 
l’Infant 
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protecció i participació de la infància, tot i que amb un impacte desigual arreu del món i també 

en l’interior dels mateixos països. 

 

Podeu trobar el text de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i diverses versions adaptades 

per a nens i nenes i joves als enllaços següents: 

 
- Text íntegre. 

- Adaptació per a infants de l’Ajuntament de Barcelona, en motiu del 30è aniversari de 

la convenció. 

- Versió per a nois i noies de 15 a 18, de Save The Children. 

- Versió resumida d’Amnistia Internacional. 

 
 

 
 
El 25 de setembre de 2015 l’Assemblea General de l’ONU va adoptar l’Agenda 2030 per al 

desenvolupament sostenible, un nou enfocament de la seva política, d’abast mundial, que vol 

encaminar la humanitat cap a un futur sostenible. L’Agenda 2030 planteja l’assoliment de 17 

objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que han de garantir una vida sostenible, 

pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur. A la imatge adjunta 

hi podeu trobar una infografia amb els 17 ODS. 

 

 
 

Els objectius de desenvolupament sostenible 
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Els estats que subscriuen l’Agenda 2030 es comprometen a orientar les seves polítiques cap 

a l’assoliment integral d’aquests objectius, que han d’amarar totes les actuacions de tots els 

àmbits de l’Administració. Tanmateix, els ODS van més enllà i interpel·len el conjunt de la 

societat perquè els tingui com a referents. Els reptes als quals fan front els ODS són globals 

i només es poden assolir amb la participació conjunta i compromesa de totes les societats i 

les persones. És per aquest motiu que donar a conèixer els ODS i aprendre a reflexionar 

críticament sobre les pròpies actuacions per prendre decisions sobre com cadascú, també 

infants i joves, poden contribuir-hi és una de les línies prioritàries d’actuació.    

 

La UNESCO ha fet una aposta per a la incorporació dels ODS en tots els àmbits de l’educació, 

amb la Declaració d’Incheon, i ha fet propostes concretes per a l’educació per als ODS. Podeu 

trobar-ne més informació a les referències que proposem a continuació: 

 

- Web de l’ONU de l’Agenda 2030 i els ODS. 

- Educació per als ODS, de la UNESCO. Un document amb propostes de com integrar 

els ODS en el desplegament del currículum escolar. 

- Els objectius de desenvolupament sostenible 2030 a Barcelona. 

- Objectiu 2030, del Canal Super3 i produït pel Departament d’Ensenyament, repassa 
els 17 ODS amb una mirada propera als infants. 

 
 

 
 
Fer efectiu l’exercici dels drets dels infants reconeguts en la Convenció implica generar les 

condicions socials, ambientals, econòmiques i educatives que ho facin possible. En aquest 

sentit, els ODS dibuixen un camí d’actuació, ja que proposen 17 eixos en els quals es pot 

actuar prioritàriament per millorar les condicions esmentades. 

 

Per coherència amb la mateixa Convenció, fora bo, no només donar-la a conèixer a l’alumnat, 

sinó també aprofitar aquest procés per convertir-lo en agent reflexiu i actiu, posant èmfasi en 

la participació i la concreció en les actuacions.  

 

És per això que la proposta didàctica que presentem segueix el flux següent: 

1. Interrogar-se sobre què són els drets i les convencions internacionals sobre els drets 

humans. 

De la Convenció sobre els Drets de l’Infant als 
ODS 
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2. Preguntar-se quin és el grau d’acompliment o vulneració de la Convenció en l’entorn

proper i també amb una mirada global.

3. Detectar quines actuacions concretes podrien fer-se per millorar-ne el compliment.

4. Utilitzar els ODS com una guia per a la priorització i la concreció de les actuacions.

5. Generar un procés artístic que permeti expressar i concretar el procés de reflexió en

una producció final.

D’aquesta manera, es proposa un mètode de treball artístic que aquest curs centra la seva 

temàtica en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, però que en altres moments es pot 

utilitzar per a la reflexió crítica sobre diverses temàtiques, complint el doble objectiu de donar 

a l’alumnat eines per a l’anàlisi i habilitar-lo per a la participació. 
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Creació artística 
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Per dur a terme aquest programa es proposa seguir diferents camins en funció de l’itinerari 

seleccionat. 

Itinerari Què comporta? Sessions 

Inicial • Inclou la fase 1-2. 

• L’objectiu és reflexionar sobre la CDI i els ODS mitjançant 

un mur d’inspiració visual. 

2-4 

Exposició • Inclou totes les fases del procés de forma molt flexible i 

l’activitat artística serà lliure en funció del criteri de cada 

centre i context. 

• L’objectiu és exposar al centre o al districte.  

5-8 

Concurs • Inclou totes les fases del procés i es desenvoluparà 

l’activitat artística proposada a la guia. 

• L’objectiu és presentar el treball a concurs i opcionalment 

s’exposarà al centre o al districte. 

5-8 

 
  

4. Introduc
ció 
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Activitat de creació artística: “Drets al plat” 

La proposta consisteix a seleccionar algun dret dels infants reconegut a la CDI i 

vinculat als ODS per il·lustrar la Convenció mitjançant la representació d’un plat de 

menjar simbòlic amb dibuixos, imatges o objectes que facin referència al dret triat. 

L’objectiu de l’activitat és preparar un dinar col·lectiu simbòlic, on a cada plat hi hem 

“cuinat” un dels drets. Per exemple, si s’escull el dret al joc, l’infant escollirà imatges, 

objectes o farà dibuixos que representin el joc a sobre d’un plat real o dibuixat. 

Els nens i nenes d’educació infantil, a partir d’una activitat quotidiana com és 

l’alimentació, faran una interpretació dels drets dels infants des de la seva pròpia 

mirada.  

L’activitat està plantejada de manera col·laborativa i lúdica, de manera que, amb el 

suport de diversos llenguatges, s’afavoreixi el diàleg i es desvetlli la curiositat per 

dotar de sentit l’aprenentatge. 

Una possible presentació de l’activitat d’aula seria parant una taula amb tots els plats. 

El resultat final que cal lliurar al concurs, en cas de presentar-s’hi, seran fotografies 

de qualitat de plats individuals per tal d’il·lustrar la CDI. 
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A continuació, trobareu els objectius d’aprenentatge, capacitats, continguts i criteris 

de l’activitat “Drets al plat”. 

Objectius d’aprenentatge 

REFLEXIONAR 

Observar i experimentar l’entorn proper, en relació amb la CDI (Convenció 

dels Drets de l’Infant) i els ODS (objectius de desenvolupament 
sostenible), amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que 

impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material, per tal 
d’il·lustrar una idea relacionada amb algun aspecte de la CDI i els ODS 

mitjançant el llenguatge plàstic. 

EXPERIMENTAR 

Desenvolupar habilitats de comunicació, mitjançant les possibilitats 

simbòliques que ofereix l’expressió plàstica amb la finalitat de representar 
i evocar aspectes de la CDI i els ODS connectats a l’experiència personal, 

afavorint el diàleg i la col·laboració. 

AUTOREGULAR 

Planificar i reflexionar, de manera individual i col·lectiva, sobre el procés 

de realització d’una creació plàstica per tal d’il·lustrar una idea, amb la qual 
reflexionar sobre els drets dels infants, amb la finalitat de promoure 

l’autoregulació, la motivació i el fet de sentir-se més confiats i responsables 
dels seus propis actes. 

Capacitats de l’etapa 

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d’un mateix i dels altres. 

2. Aprendre a pensar i a comunicar.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i

situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
4. Aprendre a conviure i habitar el món.

2. El marc curricular
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• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució 
pacífica de conflictes. 

• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 

 

Continguts per àrees 

1. Descoberta d’un mateix i dels altres  
1.1. Autoconeixement i gestió de les emocions 

1.1.1. Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, 
plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les 

emocions. 
1.2. Autonomia personal i relacional 

1.2.1. Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius. 
1.2.2. Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la 

presa de decisions. 
2. Descoberta de l’entorn 

2.1. Exploració de l’entorn 
2.1.1. Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble 

o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les 
relacions que s’hi estableixen. 

2.1.2. Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat, 
procedències, llengües familiars, entre un mateix i els companys i companyes de 
classe i acceptació d’aquesta realitat com una manera d’aprendre. 

2.1.3. Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups socials, tot 
establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn proper. 

2.2. Experimentació i interpretació 
2.2.1. Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació 

de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i 
organitzar-la en els diferents models. 

2.2.2. Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i 
valorant les aportacions dels altres. 

3. Comunicació i llenguatges 
3.1. Observar, escoltar i experimentar 

3.1.1. Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara 
converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats 

relacionades amb la cultura. 
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3.1.2. Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions. 
3.1.3. Curiositat, interès i gaudi davant de les creacions musicals, visuals, literàries, 

audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i 

llegir. 
3.1.4. Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, 

pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, 
treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, 

punts de vista i llum. 
3.1.5. Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, 

per adquirir coordinació oculomanual. 
3.1.6. Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat 

d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics. 
3.2. Parlar, expressar i comunicar 

3.2.1. Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les 
produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals. 

3.2.2. Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a 

través del dibuix i de produccions artístiques: musicals, plàstiques, escèniques i 
audiovisuals. 

3.2.3. Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les normes que 
regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i canvi de 

tema, adequació al context, i de les formes establertes socialment per començar, 
mantenir i acabar les converses. 

3.3. Interpretar, representar i crear 
3.3.1. Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal 

com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics 
i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries —ritme i rima— i 

artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen. 
3.3.2. Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en 

l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics. 

3.3.3. Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera 
creativa. 
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Criteris per avaluar 

5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar 

els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions. 

8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i 

emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i 

d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte 

vers altres cultures i diferents llengües. 

10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i 

crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i 

audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC). 
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La metodologia de treball proposada des de l’educació artística té com a objectiu: 

Dur a terme el procés de creació artística com a procés d’indagació i 

construcció de coneixement mitjançant estímuls visuals.  

 

Consta de sis fases diferenciades i seqüencials, que es descriuen a continuació: 

 
Per validar la transversalitat del procés, s’han definit uns indicadors de qualitat que es 

mostren vinculats a cada fase.  

 

 

 

 

  

L’activitat posa en joc aspectes emocionals.  

L’activitat ajuda a aterrar els nois i noies en el 
context proper.  

 

Personalització dels aprenentatges mitjançant 
la diversificació de llenguatges comunicatius i 
l’elecció del què i el com. 

 

Autoregulació mitjançant l’ús de rúbriques.  
Heteroregulació mitjançant l’ús de rúbriques.  
Socialització. Construcció conjunta del mur de 
la inspiració i mostra pública del resultat.  

 

Temps de treball individual.  
Temps de treball col·laboratiu.  

Indaguem  

Reflexionem  

Ideem  
Ens ho 
expliquem  

Produïm   
Ho mostrem 
i ho valorem   

3. Fases per aprendre creant  
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Parteix d’indagar a l’entorn dels coneixements previs a partir de la recerca d’imatges, 

objectes i materials diversos, és a dir, buscant materials visuals. En aquesta fase: 

• Ens aproximem al concepte del dret. 

• Indaguem en la Convenció dels Drets de l’Infant. 

• Relacionem el text amb la nostra quotidianitat. 

• Per això, demanem als i les participants que portin objectes, notícies, paraules, 

etcètera, relacionades amb la CDI i els ODS.  

 

Què? Pla de diàleg 

Com? 
 

Mitjançant plans de diàleg que fomentin les habilitats de 
pensament que ofereix l’anàlisi del text. Partirem de 
l’experiència més pròxima i el que coneix l’alumnat per 

arribar a la conceptualització, al pensament reflexiu nodrit 
per criteris ferms i a la reformulació del propi pensament i de 

les accions que se’n deriven. 

Per què? Per sensibilitzar l’alumnat especialment amb aquells drets 
que no són respectats en el seu entorn més proper, perquè 

identifiqui comportaments de l’entorn que suposen un abús 
dels drets propis o dels dels altres. 
Per formar un alumnat més flexible, raonable, dialogant i 

reflexiu. 

 

 

1. Indaguem  
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Preguntes per a la indagació i reflexió 1 
Sobre els drets... 

• Diries que tens drets? 

• Quins drets diries que tens? 

• Creus que els teus drets són els mateixos que els drets dels altres 

companys i companyes? 

• Creus que els drets dels companys i companyes de l’escola són els 

mateixos que els dels altres joves o infants del món? 

• Què podria passar si cadascú decidís quins són els seus drets? 

• Els drets es tenen o es mereixen? 

• Feu una llista dels drets que es van anomenant en el diàleg, amb el nom 

de qui l’esmenta. (Farem servir la llista en una activitat posterior.) 

• Què diries que és un dret? 

 

La conversa intentarà incloure totes les veus i anar posant en relleu les diferències 

i les desigualtats que es poden produir si no es regulen els drets, la vulnerabilitat 

de l’ésser humà en algunes situacions i circumstàncies i la responsabilitat 

col·lectiva envers aquest fet. Les expressions de violència, pobresa, fam o 

explotació poden anar apareixent a la conversa i el facilitador pot dirigir aquests 

temes cap a l’entorn més proper i la realitat social de l’alumnat. 

 

Atès el moment en el qual es troben els infants, és convenient que s’arribi a les 

preguntes que proposem a partir d’algun recurs més concret i proper a les seves 

vivències i als seus interessos. Convindria partir d’algun conte adequat, d’un 

conjunt d’imatges o fins i tot d’algun recurs audiovisual que permetin generar un 

procés d’observació detallada que, en ser compartits per tota la mainada, generi 

una aproximació progressiva al tema dels drets dels infants, sempre partint 

d’aquells que són més propers a la seva experiència (què és ser un infant, el dret 

a una vida digna, el dret a un nom i a una identitat, el dret a tenir una família, el 

dret a ser cuidats, el dret a ser educats, el dret a participar, el respecte per les 

diferències…).  
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A continuació proposem alguns recursos que poden servir d’element inicial per a 

la indagació i la reflexió: 

• Drets i deures dels nens. César Bona (autor), Joan Turu (autor) 
• Les tres bessones i els drets de la infància 

https://www.yumpu.com/es/document/read/13501091/les-tres-bessones-els-drets-

de-linfant 

• Col·lecció els drets dels infants. Teresa Sabaté i Carme Solà. Ed. 

Salvatella. 

 
• Tinc dret a ser nen. Aurèlia Fronty i Alain Serres. Editorial Blume 

 
• Home de color! Jerome Ruillier. Ed. Joventut 

 
• Vet aquí els nostres drets. Contes per explicar els drets dels infants. 

Esplac. 
https://projectes.escoltesiguies.cat/imatges/pujades/files/PDF7782009102118

1850.PDF 

 

• 2019: Un any en fotos. Unicef 

https://www.unicef.org/stories/2019-year-photos 
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Preguntes per a la indagació i reflexió 2 
Sobre la Convenció... 

• Compartiu els fets i les circumstàncies històriques que van determinar la 

necessitat dels drets humans i els drets dels joves i infants. 

• Creus que hi ha llocs en què es respecta més la Convenció dels Drets de 

l’Infant i n’hi ha que menys? De què depèn? 

• Què hi podem fer com a col·lectiu per reivindicar aquests drets i enfortir el 

compromís? 

• Què hi pots fer tu individualment? 

 

 

La conversa intentarà incloure totes les veus i anar posant en relleu les diferències 

i les desigualtats entre Estats pel que fa als compromisos amb els drets dels 

infants. Anirem centrant la conversa cap als compromisos que hi tenim, amb la 

Convenció, com a societat democràtica, com a col·lectiu d’escola i com a individus. 

 

Per tal de facilitar l’aproximació a la idea de convenció, es pot partir d’alguna 

dinàmica inicial que ajudi els infants a prendre consciència del fet que per establir 

una convenció s’han hagut de posar d’acord persones de molts països i cultures 

diferents. Una possibilitat seria partir d’una esfera terrestre o d’un mapamundi i 

assignar a cada infant un punt d’origen, i erigir-lo com a representant d’aquell lloc 

d’origen. Els podem demanar que s’imaginin d’on venen i com creuen que viuen 

els infants allà i si creuen que a tot arreu hi ha els mateixos drets i són respectats 

de la mateixa manera. A partir d’aquí, el facilitador/a pot portar la conversa cap a 

les preguntes que proposàvem. 
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Preguntes per a la indagació i reflexió 3 
Sobre el text de la Convenció sobre els Drets de l’Infant... 

• Llegiu conjuntament el text de la convenció. 

• Recupereu la llista de drets que ha sortit del pla de diàleg 1, sobre els drets. 

• A partir dels sis grups de drets que mostra el text, intenteu ordenar els drets 

que heu llistat individualment.  

• Cadascú inclourà el dret que ha esmentat en el grup que creu que li escau. 

• Podeu incloure’ls en aquests grans grups?  

• Quins altres drets hi afegiríeu? 

• Què us fa pensar i descobrir el text que no teníeu present? 

• Hi ha algun dret que creieu que es respecta més o menys que un altre en 

el vostre entorn social? Quin? Podeu exemplificar-ho amb alguna situació? 

• Quines accions creieu que podríeu acordar i emprendre per garantir-lo? 

• Creieu que hi ha algun dret que de vegades no es respecta en el vostre 

centre escolar? Quin? Podeu exemplificar-ho amb alguna situació? 

• Quines accions creieu que podríeu acordar i emprendre per garantir-lo? 

 

Caldrà que la conversa inclogui totes les veus, recollint tots els drets individuals 

que s’han posat de manifest a la primera part del diàleg. És important que tots els 

drets que l’alumnat reconeix com a propis i essencials es posin de manifest en 

aquesta activitat i cada alumne o alumna pugui incloure’l o no en un dels grups que 

presenta el text. 
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Preguntes per a la indagació i reflexió 4 
Sobre els objectius de desenvolupament sostenible... 

• Compartiu la imatge dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), 

feu-ne una lectura conjunta i contextualitzeu-los.  

• En el vostre entorn, quin o quins dels ODS s’haurien de prioritzar? 

• Coneixeu organitzacions o associacions del vostre entorn que estiguin 

implicades en l’assoliment d’algun dels ODS? 

• I vosaltres, què creieu que podríeu fer per ajudar a la consecució d’aquests 

ODS que creieu prioritaris al vostre entorn immediat?  

 

Convindria recuperar en començar la llista dels drets que semblaria important 

prioritzar de la pauta 3, per veure a quin dels ODS es poden associar. Tot i que la 

finalitat és només exploratòria, i que potser el nivell d’abstracció dels ODS pot fer-

los poc propers als nens i les nenes, convé destacar que és des de les accions que 

es duen a terme en tots els àmbits (individuals, associatius, públics) que s’avança 

en la consecució dels ODS i que aquests ajuden a generar les condicions per 

avançar en l’assoliment dels drets de proposa la Convenció. Es pot acabar la sessió 

fent una priorització col·lectiva de drets i accions, de manera que puguin servir de 

fonament per a la recerca de material per a l’elaboració del mur d’inspiració que es 

proposa a continuació. 
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Comencem el temps de reflexionar mitjançant la construcció col·laborativa d’un mur 
d’inspiració amb tot el material recol·lectat pels infants i docents. 

 
L’objectiu de la construcció del mur d’inspiració 
és fer aflorar el coneixement personal i col·lectiu, 
connectar-lo i jerarquitzar-lo, mitjançant 
l’expressió artística com a vehicle de reflexió.   
 
Dedicarem temps a unir amb línies (cordill, llapis, 

etcètera) els materials aportats, buscant nous 

significats. Mentre es va construint el mur col·lectiu, 

és important que la persona dinamitzadora de 

l’activitat (per exemple, el o la docent) vagi fent 

preguntes productives i obertes. 

 

 
 

2. Reflexionem 

Exemples de preguntes productives i obertes són aquelles que 

comencen amb: com, què passaria si, podríem... 

 

Un mur d’inspiració és una 

superfície (paret, terra, cartolina, 

paper d’embalatge, vidre de la 

classe...) on, entre tots i totes, 

anem afegint els objectes 

recol·lectats a la fase d’indagació 

(imatges, paraules, notícies, 

colors, textures...) que reflecteixin 

els nostres pensaments i idees 

sobre el tema treballat. 
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Aquesta construcció i aquest diàleg promouran el conflicte cognitiu que farà cercar noves 

relacions i construir coneixement.  

 

El mur d’inspiració per ell mateix ja és una producció visual que pot tenir entitat per si sola 

si es tenen presents criteris d’organització visual, estètics i comunicatius.  
 

 
 

 
Exemples de mur d’inspiració. 
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En aquesta fase, un cop treballats la CDI i els ODS amb el mur d’inspiració: 

• Es presenta l’activitat artística lliure (en el cas que no es presenti a concurs) o l’activitat 

d’il·lustració d’una idea per a concurs. 

• Es construeixen, es consensuen o s’expliquen les rúbriques d’avaluació. 

• Es decideixen les agrupacions de treball (individual, parelles, equip...) i la 

temporització. 

• S’expliquen els conceptes bàsics per emprar en l’activitat creativa seleccionada. 
 

Què? La recreació d’un plat de menjar simbòlic que faci 

referència al dret o drets triats. 

Com? 
 

De manera volumètrica emprant plats i collage o en un full 

pintant o enganxant. Qualsevol tècnica és possible.  

Una possible presentació de l’activitat d’aula seria parant 

una taula amb tots els plats. 

Per què? Per representar i il·lustrar algun dret dels infants recollit a la 

Convenció i il·lustrar la CDI. 

 

 

 
Els infants presenten les primeres idees de plat i es comenten per incorporar-hi novetats o 

veure altres possibilitats abans d’elaborar el plat definitiu. 

 

 
Fem la creació plàstica final. En el moment de començar a fer el plat caldrà tenir en compte 

alguns aspectes que desembocaran en els nostres criteris d’èxit: 

 

 Criteris d’èxit 

 En el plat es reconeix clarament el dret dels infants escollit i recollit a 

la Convenció. 

3. Ideem 

4. Ens ho expliquem 

5. Produïm 
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 La creació del plat és ric en formes i colors. 

 El disseny correspon a una creació original de l’infant. 

 El resultat és acurat en relació amb la proposta. 

 

 
 

 
Mostrem els treballs (a l’aula, al centre, al barri, al districte, a les xarxes socials...) i valorem 

el procés, l’aprenentatge i el resultat amb les diferents rúbriques. Gaudim de la feina feta i 

compartim els aprenentatges.  

 

  
Seleccionem i avaluem amb la rúbrica corresponent quin treball s’ajusta més als requisits de 

les bases i l’enviem a concurs. Recordem que només es pot seleccionar una imatge per classe 

i un sol plat. 

 

 

Per representar el plat podem treballar amb l’objecte o amb un dibuix del plat. 

Damunt del plat podem col·locar dibuixos, objectes, imatges, fotografies, creacions de 

plastilina, etcètera.  

 

 

 

 6. Ho mostrem i ho valorem 

Per a concurs 

Enllaç a les bases del concurs: 
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Com fer una bona fotografia per enviar per correu electrònic. 
Si es presenta el disseny o resultat al concurs, és important fer una bona fotografia 

o escanejar-ne el resultat. 

  

Per fer la fotografia, cal posar la creació final en un espai ben il·luminat, assegurar-

se de que no hi ha ombres que en dificultin la visió i fer una fotografia amb la 

càmera disposada de manera que no es deformi la imatge final. 

Si es fa amb una càmera digital, es recomana optar per una resolució en qualitat 

alta o mitjana i enviar la imatge en JPG.  

 

Si es fa amb el mòbil, cal assegurar-se també de la màxima resolució sense 

apropar-se molt ni emprar el zoom digital per no deformar ni empitjorar la qualitat. 

Si s’escaneja la imatge, perquè és plana, amb una resolució de 150 ppp és suficient 

i la podeu enviar en TIFF o JPG, ja que són formats de qualitat. Per obtenir més 

informació, consulteu les bases del concurs. 

 
** Totes les imatges són extretes de Pixabay i estan lliures de drets d’autor, excepte 

les que així ho especifiquin o les de creació pròpia. 



  
 

 
 

32 

 
Les rúbriques d’avaluació. Avaluació formadora, formativa i acreditativa.     
 
Aquesta guia té en compte diversos models de rúbrica per dur a terme l’avaluació formadora 
i la qualificadora o acreditativa.   
 
Una avaluació formadora, en la qual siguin els infants els que duguin a terme la regulació 

del propi procés d’aprenentatge mitjançant l’eina de la rúbrica, a fi i efecte de treballar la 

competència d’aprendre a aprendre.    

 

La rúbrica, com a eina d’autoregulació, ens permet centrar-nos amb detall en els diferents 

aspectes de l’aprenentatge, detectant-ne els assoliments, les dificultats i els errors, i pot 

inspirar vies per resoldre’ls.  

 

La construcció conjunta de la rúbrica, amb tots i totes els participants de l’activitat, és molt 

recomanable per negociar significats, emmarcar bé els objectius i definir els aprenentatges 

que es duran a terme. Tot i així, atès que la inversió de temps és un factor que cal tenir en 

compte, el programa inclou diverses propostes de rúbriques. Són propostes pensades per fer 

servir com a models orientatius en la seva totalitat o parcialment. Per això les trobareu 

segmentades tenint en compte els aspectes següents: 

 

• Cadascuna de les fases del procés de creació. 
• La capacitat de prendre decisions i resoldre les situacions a mesura que es van 

produint, paràmetres d’autonomia en el treball i la competència d’aprendre a 
aprendre en l’àmbit individual o grupal. 

• Els aspectes emocionals, intrapersonals i interpersonals.  

• Els criteris d’èxit de resultat plàstic respecte a l’activitat.  

 

Tanmateix, també disposeu de la rúbrica corresponent a l’avaluació qualificadora o 
acreditativa que puntua, selecciona i acredita un resultat. Aquesta avaluació serà la que 

correspondrà a l’itinerari de concurs. Conèixer en profunditat els aspectes que seran valorats 

permetrà ajustar-se al màxim a l’encàrrec. Trobareu en aquest document la rúbrica guia que 

s’emprarà per valorar els treballs presentats a la fase de concurs.  

 

5. Les rúbriques d’avaluació Avaluació formadora  
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A continuació s’adjunten dues propostes de rúbriques, una per treballar amb l’alumnat i una 

per a aquells que es vulguin presentar al concurs. Ambdues són adaptables segons el context 

i necessitats.  

 

Procés de treball    

He portat material per al mur.    

He escoltat els companys el dia que fèiem el mur.    

He participat parlant el dia que fèiem el mur.    

He portat material per al plat.    

He explicat la idea de plat en veu alta.    

He fet el plat final i l’he posat a la taula.    

Es veu quin dret he volgut representar.    

Al plat hi caben bé els objectes i queda divertit i bonic.    

M’agrada com ha quedat el plat.    

Ara sé què són els drets dels infants.    
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 GENS POC FORÇA MOLT 

Per 
presentar a 

concurs 

Originalitat La idea o la 
manera 

d’explicar-la no 
són originals. 

La idea o la 
manera 

d’explicar-la són 
poc originals. 

La idea o la 
manera 

d’explicar-la són 
bastant 

originals. 

La idea o la 
manera d’explicar-

la són originals. 

Claredat en 
el missatge 

El missatge no 
és clar. 

El missatge és 
bastant clar. 

El missatge és 
molt clar. 

El missatge és 
clar i té capacitat 
de perdurar en la 

memòria. 

Reflexió La reflexió que 
es desprèn de 
l’observació de 
la creació és 

poc profunda i 
força literal. 

La reflexió que es 
desprèn de 

l’observació de la 
creació és 
profunda. 

La reflexió que 
es desprèn de 
l’observació de 

la creació 
mostra varietat 
de significats i 

profunditat. 

La reflexió que es 
desprèn de 

l’observació de la 
creació mostra 

varietat de 
significats i 

profunditat. Està 
contextualitzada 

en la realitat 
propera i alhora 

és extrapolable a 
altres contextos.  

  

Resultat 
fotogràfic 

Fotografia La fotografia o 
l’escanejat no 

són clars i costa 
identificar els 

elements que hi 
ha. 

La fotografia és 
clara, però el 

punt de vista no 
és picat i el 

resultat és petit. 

La imatge és 
clara, el punt de 
vista és picat i 

s’identifiquen bé 
els elements. 

La imatge és 
clara, el punt de 
vista és picat i 

s’identifiquen bé 
els elements. La 
imatge està ben 
il·luminada i el 

fons fa destacar el 
plat. 
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