
Són drets que posseeixen els nens, nenes i adolescents per la simple 
raó de néixer i són imprescindibles per a una bona infància. Es troben 
recollits a la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada el 20 de 
novembre de 1989 per les Nacions Unides. La Fundació Pere Tarrés vol 
donar a conèixer dotze d’aquests principis, que han estat triats en fun-
ció de la seva representativitat i de la vinculació directa amb el món 
de l’educació.

ELS DRETS DE LA INFÀNCIA 
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Tens dret a l’educació. L’educació primària ha de ser obligatòria i gra-
tuïta, i has de tenir facilitats per poder tenir educació secundària o 
anar a la universitat. Els governs dels països han de col·laborar perquè 
això sigui una realitat arreu del món. Els càstigs a l’escola no han de ser 
humiliants ni indignes. Al món hi ha més de 115 milions d’infants sense 
escolaritzar.

L’educació és un dret del qual tots en són responsables, però la teva im-
plicació és imprescindible. Amb el teu interès podràs créixer no només 
mentre estudies sinó obrint-te a tot allò que t’envolta. Mira per la fines-
tra, surt al carrer, observa la natura, escolta el món. És informació de 
primera mà. Aprofita-ho.



PARTICIPANTS  
Un grup classe o grup de l’esplai o 
cau d’infants a partir de 6 anys.

ESPAI  
Sala o aula taller amb taules.

Espai ampli i confortable.

MATERIAL

> Materials de lectura i audiovisuals 
sobre la Malala.
> Fulls amb les frases impreses.
> Papers i colors per pintar.
> Revistes per a retallar.

TEMPS

1 hora.

OBJECTIUS PER ALS MONITORS/ES

> Transmetre la importància de l’edu-
cació als infants.
> Compartir la història de la Malala 
Yousafzai com a exemple de supera-
ció i resiliència.

OBJECTIUS PER ALS INFANTS I JOVES
> Conèixer el dret dels infants a l’edu-
cació
> Inspirar-se en la figura de la Malala 
Yousafzai i la seva lluita.
> Desenvolupar la creativitat a partir 
de frases i idees de la Malala.

Dinàmica per treballar els drets dels infants

Breu definició
A través de la figura de la Malala Yousafzai re-
flexionarem sobre el dret a l’educació dels infants, 
especialment de les nenes.

Organització
Farem una primera part on, gràcies a diferents re-
cursos, coneixerem una mica millor la Malala.

A la segona part, ens posarem creatives i creatius 
per a il·lustrar les seves idees.
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Les frases de la Malala
EL DRET A L’EDUCACIÓ DE LES NENES



Desenvolupament

PRIMERA PART

Per a posar en coneixement dels infants qui és 
la Malala podem fer servir els següents recur-
sos:
• Discurs de la Malala a les Nacions Unides

https://www.youtube.com/watch?v=UJZH-
Flao88Y

• Notícia de l’atac a la Malala (per als més 
grans)
ht tps ://www.youtube.com/watch?-
v=KWXoJOOZLI0

• Notícia de l’Info K
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/
jo-soc-malala/video/5018392/

• Els contes:

Un cop haguem compartit amb els infants 
aquests materials, que podem anar presentant 
o podem deixar que els revisin lliurement, farem 
una posada en comú on podem plantejar-los 
les preguntes següents:

• Coneixíeu la Malala?
• Com és que hi ha llocs on les nenes no 

poden anar a l’escola?
• Penseu que els nens i les nenes poden 

canviar el món?
• Els adults escolten prou els infants?

SEGONA PART

Amb totes aquestes preguntes prèvies ja po-
dem passar a la segona part de l’activitat, que 
consistirà a presentar als infants frases pronun-
ciades per la Malala escrites en diversos pa-
pers.

A partir de la frase que els ha tocat i de manera 
individual, en parelles o en grup hauran de fer 
un dibuix segons el que els inspiri, de manera 
que en acabar l’activitat tindrem una mena 
d’auca amb les seves principals idees il·lustra-
des, que podem disposar en un suro o en una 
paret a mode d’exposició.

Perquè els treballs quedin més vistosos, podem 
parar atenció a com vesteix la Malala normal-
ment. Observarem quina roba i quins colors 
porta i intentarem reproduir-ho als papers amb 
la tècnica que vulguem: collage, ceres, retola-
dors, etc.

 FRASES INSPIRADORES DE LA MALALA:

• Un nen, un professor, un llibre i un llapis po-
den canviar el món. L’educació és l’única 
solució.

• Els diners que s’inverteix en tancs, armes i 
soldats s’haurien de gastar en llibres, llapis, 
escoles i mestres.

• L’educació no és oriental i occidental, l’edu-
cació és educació i és el dret de cada ésser 
humà.

• Alguns infants no volen consoles, volen un lli-
bre i un bolígraf per anar a l’escola.

• Que les dones siguin independents i lluitin 
per elles. És temps de lluitar.

• Aconseguiré la meva educació –ja sigui a 
casa meva, a l’escola o en qualsevol altre 
lloc.

• Hem de creure en el poder i la força de les 
nostres paraules. Les nostres paraules poden 
canviar el món.

• L’únic que vull és educació, i no tinc por de 
ningú.

• Fins i tot si soc una noia, fins i tot si la gent 
creu que no puc fer-ho, no hauria de perdre 
l’esperança.
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El llapis màgic de la Malala. 
Editorial Barcanova

Malala Yousafzai. La niña que derrotó 
al miedo. 
Editorial Salvat
Malala Yousafzai. 
Editorial Mis pequeños héroes
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