
Si pateixes alguna discapacitat física o mental, tens dret a 
cures i atencions especials que garanteixin la teva educació 
i capacitació amb la finalitat d’ajudar-te perquè puguis gau-
dir d’una vida plena. A Europa hi ha 37 milions de persones 
discapacitades.

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  
Entre 20 i 30 participants a partir de 
12 anys .

ESPAI  
Un espai interior o exterior prou ampli 
per al grup.

MATERIAL

> No és necessari.

TEMPS

Aproximadament 30 minuts per par-
tida.

OBJECTIUS PER ALS MONITORS/ES

> Oferir un espai lúdic adaptat a les 
necessitats del grup.
> Generar un espai lliure de discrimi-
nacions.

OBJECTIUS PER ALS INFANTS I JOVES

> Descobrir i acceptar les capacitats 
diverses del grup.
> Educar en la diversitat.
> Prendre consciència de les petites 
accions que podem fer per generar 
espais lliures de discriminació. 

Dinàmica per treballar els drets dels infants
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GÈNERE

> Es pot suprimir la puntuació de tal forma que 
ningú guanyi ni perdi.

DISCAPACITAT FÍSICA

ESPAI

> Buscar un terreny pla i llis en el qual els partici-
pants no puguin prendre mal.
> Escurçar la distància fins a la persona del 
centre per a aquelles persones amb alguna 
discapacitat física.

NORMATIVA

> Per evitar xocs frontals no hi haurà una per-
sona al mig sinó un objecte lleuger que hauran 
d’agafar.
> Fer coincidir els números i les lletres de les per-
sones amb habilitats físiques semblants.

HABILITATS

> En cas de no escurçar la distància al centre 
de les persones amb discapacitat, el seu ad-
versari pot estar obligat a fer alguna habilitat 
(per exemple, tres flexions).
> Modificar la manera de desplaçar-se de 
l’oponent (passes de formiga, d’esquenes...)

COMUNICACIÓ

> Si hi ha problemes de parla, preveure l’ús 
d’un altre tipus d’alfabet com el Bliss, un de 
sil·làbic...

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

ESPAI

> Vetllar per un espai tranquil, sense estímuls ex-
terns
> Escurçar la distància fins a la persona del cen-
tre per a aquelles persones amb alguna disca-
pacitat física.

NORMATIVA

> Fer coincidir els números i les lletres de les per-
sones amb habilitats semblants.

COMUNICACIÓ

> Ser molt visual a l’hora de fer les explicacions 
i exemplificar cadascuna de les accions que 
caldrà realitzar.

DISCAPACITAT SENSORIAL

ESPAI

> Visual: fer-ho en un terreny pla i llis
> Parar especial atenció a la il·luminació i els 
estímuls externs de l’espai escollit (possibles re-
flexos, sorolls...)

NORMATIVA

> Reduir la distància fins al centre de la rotllana 
de la persona amb discapacitat (o augmentar 
la distància de la resta)

HABILITATS

> Modificar la manera de desplaçar-se d’aque-
lles persones que juguen contra una persona 
amb discapacitat (peu coix, passes de formi-
ga...)

SUPORT

> Oferir un suport a aquelles persones amb dis-
capacitat visual (guiant-les amb la veu o acom-
panyant-les durant el recorregut)

COMUNICACIÓ

> Anunciar el nombre i la lletra amb un suport 
visual per a aquelles persones amb una disca-
pacitat auditiva.
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