
Jugar és una font inesgotable de plaer, alegria, descobriments, 
repte i satisfacció, que permet un creixement equilibrat del cos, 
la intel·ligència, l’afectivitat i la sociabilitat. I a l’article 31 de la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant així s’expressa: “el dret de 
l’infant al descans i l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives 
pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural 
i en les arts”.
Jugar és un dret de la infància reconegut per les Nacions Unides i 
una necessitat al llarg de la vida.

Són drets que posseeixen els nens, nenes i adolescents per la simple raó 
de néixer, i són imprescindibles per a una bona infància. Es recullen 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 funció de la 
seva representativitat i de la vinculació directa amb el món de l’edu-
cació.

ELS DRETS DE LA INFÀNCIA 
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PARTICIPANTS  
Per a infants de 5 a 13 anys. Podran fer una 
gimcana per superar reptes i descobrir jocs 
d’arreu del món. L’activitat facilitarà la co-
hesió d’equip per tal d’aconseguir l’objec-
tiu de descoberta de jocs del món i acon-
seguir el sac del joc.

Pensat per a elaborar amb equips de 6-8 
participants.

Hi poden participar tants infants com es 
vulgui en equips de treball reduïts.

ESPAI  
A l’espai exterior del pati del centre edu-
catiu o en un espai interior amb prou espai 
per realitzar les proves com, per exemple, 
una sala polivalent. 

MATERIAL

Per realitzar les proves de la gimcana i la 
creació del sac de joc:

> Aros  > Pilotes  > Globus  > Altaveus
> Mocadors  > Disfresses  > Farina
> Pintures  > Sobres  > Sac
> Una tria de diferents jocs tradicionals del 
món: Asiàtics, africans, americans, euro-
peus…

TEMPS

Durada: Entre una i dues hores.

> Jugar és un dret i no tots els infants del pla-
neta tenen accés al joc i a gaudir d’aquests 
espais. Com a conseqüència de les condi-
cions socioeconòmiques i de les grans des-
igualtats en diferents àrees geogràfiques, 
hi ha una bona part de la població que no 
gaudeix d’aquest dret.

> Jugar és gaudir i créixer acompanyat d’al-
tres infants del grup d’iguals o d’altres edats 
per tal de compartir un temps i un espai al 
més òptim possible en un entorn respectuós 
i saludable. 

> La importància del temps de jugar, de forma 
dirigida o de forma no dirigida tenint sempre 
present que l’espai sigui cuidat i accessible 
per a tothom. El temps de jugar ha de ser 
una responsabilitat de tots i totes i ha d’estar 
sempre present en el nostre dia a dia.

> Com a activitat, es proposa d’aprofitar el 
model tradicional de gimcana per superar 
reptes fent diverses tipologies de proves per 
aconseguir descobrir diferents jocs d’arreu, 
que aquests estiguin a l’abast de tothom i 
que el joc envaeixi les aules i els patis.

Dinàmica per treballar els drets dels infants
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OBJECTIUS PER ALS MONITORS/ES

> Introduir els infants en el concepte del joc 
i les diferents tipologies.

> Promoure jocs d’arreu del món des d’una 
mirada inclusiva i global.

> Facilitar el treball en petit grup, equip de 
resolució de proves i reptes.

> Treballar el concepte de joc segur i coo-
peratiu en totes les tipologies.

> Informar que no tothom té aquest dret a 
jugar i prendre consciència global. 

OBJECTIUS PER ALS INFANTS I JOVES
> Gaudir superant proves per aconseguir 

l’objectiu comú.

> Reconèixer diferents jocs del món.

> Aprendre a treballar amb equip i de for-
ma cooperativa en el desenvolupament 
dels jocs.

> Reconèixer les barreres i les dificultats que 
hi ha en diferents llocs del món per tal de 
jugar. 
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