
Articles 2 i 8. Tots els infants tenen dret a ser tal com ells o elles 
vulguin, i ningú no els pot privar d’aquest dret a ser un mateix ni té 
dret a discriminar-los en funció d’aquesta identitat. Els Estats han 
de garantir l’aplicació dels diferents drets recollits en la Conven-
ció dels Drets dels Infants per a tots els infants, sense fer cap tipus 
d’excepció ni distinció per raó de sexe, idioma, religió, opinió po-
lítica o opinió d’altre tipus, origen nacional, ètnic o social, posició 
econòmica, impediments físics, naixement o qualsevol altra con-
dició de l’infant i de la seva família. També hauran de prendre les 
mesures necessàries per protegir els infants de qualsevol discrimi-
nació. A més, tots els infants tenen dret a preservar la seva identi-
tat, la seva nacionalitat, el seu nom i les seves relacions familiars.

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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PARTICIPANTS  
Un grup de 15 a 20 infants  
a partir de 6 anys

ESPAI  
Una sala o una aula espaiosa amb tau-
les i cadires

MATERIAL

> Fulls de paper blanc o d’un color clar
> Bolígrafs o retoladors per a escriure

TEMPS

1 hora com a màxim

OBJECTIUS PER ALS MONITORS/ES

> Introduir als infants el significat del 
concepte identitat.

> Transmetre la importància del con-
cepte sigues tu mateix.

> Facilitar un espai de comunicació on 
els infants puguin expressar-se.

OBJECTIUS PER ALS INFANTS I JOVES
> Prendre consciència de la pròpia 
identitat.

> Acceptar i respectar la identitat de la 
resta de companys.

> Reflexionar sobre el concepte identi-
tat de les diferents persones que hi ha 
al mon.

Dinàmica per treballar els drets dels infants
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Un cop emplenats els fulls, es deixen a terra de 
manera que tothom pugui veure el que la resta 
de companys i companyes ha escrit.

La persona dinamitzadora recull els fulls i els 
participants l’observen mentre diu, en veu alta, 
algun dels apartats d’una de les targetes. Els 
infants han d’endevinar qui ha escrit allò. Qui 
ho endevina rep un fort picament de mans per 
part de la resta de companys. La persona que 
ha escrit allò recull la seva targeta i explica el 
que ha escrit en veu alta.

Un cop explicada la seva fitxa, repeteix el que 
el dinamitzador o dinamitzadora ha fet prèvia-
ment i diu en veu alta un dels apartats d’una 
altra targeta.

ALGUNES PÀGINES WEB QUE ES PODEN CON-
SULTAR SÓN:

Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial.

Informe sobre discriminación de personas  
migrantes y refugiadas en España

La discriminació contradiu un principi fonamen-
tal dels drets humans.

EDAT

NOM

NOM SNTIT

QUALITATS/CARACTERÍSTIQUES M’AGRADARIA SER...

SOC (PAÍS, CIUTAT)

D I S C R I M I N A C I Ó

I N F O R M E

C O N V E N C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L

Per a facilitar l’exposició de les targetes, els mo-
nitors i monitores poden fer preguntes com les 
següents:

> Què vol dir jo soc?

> Què vol dir identificar-se? Se’n poden posar 
exemples personals.

> Què és la cultura?

> Què és la nacionalitat?

> Per què és diferent el nom i el nom sentit?

La dinàmica acaba quan tots els infants han 
pogut explicar la seva targeta de visita.
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https://aheadedu.org/petit-compass/v-temes/discriminacio/
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-discriminaci%C3%B3n.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx

