
ARTICLE 16
La Convenció sobre els Drets dels Infants estableix que els nens i les nenes 
tenen dret a una vida privada pròpia i que no seran objecte d’ingerències 
arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili 
o la seva correspondència, ni d’atacs il·legals a la seva honra i a la seva 
reputació. A més, tenen el dret a construir els seus espais de privacitat per-
què la seva intimitat estigui protegida. Un dret especialment important en un 
context on les tecnologies i les xarxes socials dominen l’esfera privada dels 
joves i adolescents, sovint sense supervisió dels familiars. Segons diversos es-
tudis d’entitats com Unicef, més del 40% d’adolescents assegura haver rebut 
missatges de contingut sexual per les xarxes i 1 de cada 5 podria estar patint 
ciberassetjament.

Aquest dret fa referència també a la prerrogativa que té tot infant a tenir els 
seus espais d’interioritat, reflexió i espiritualitat. Així ho recullen també altres 
articles de la mateixa Convenció. El 27, per exemple, explica que tot infant té 
dret al seu desenvolupament físic, mental, social, moral i espiritual, i la família 
i les autoritats estan obligades a fer el possible per proporcionar aquesta con-
dició. Mentre que l’article 30 estableix que s’ha de respectar la llibertat a viure 
segons la pròpia cultura i religió.

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 

Autora: Mercè López-Bravo, cap del departament d’Acció digital de la Fundació Pere Tarrés



PARTICIPANTS  
Tots els membres del grup  
de 13 a 17 anys

ESPAI  

Aula

MATERIAL

> Ordinadors o telèfons intel·ligents
> Pantalla i projector 
> Mural o pissarra
> Aplicació Mentimeter

TEMPS

1 hora

OBJECTIUS PER ALS MONITORS/ES

> Conèixer i donar resposta a les in-
quietuds i necessitats dels partici-
pants.   
> Generar un espai col·lectiu de par-
ticipació.
> Avaluar i conèixer la implicació dels 
participants amb les noves tecnolo-
gies.

OBJECTIUS PER ALS INFANTS I JOVES

> Comprendre la importància de 
l’esfera privada 
> Aprendre comportaments que per-
metin consolidar el respecte i l’em-
patia.
> Entendre les repercussions de com-
partir continguts digitals sobre les per-
sones implicades. 


