
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 

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.
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PARTICIPANTS  
Un grup d’infants o joves a partir de 12 
anys

ESPAI  
Una sala amb cadires i taules

MATERIAL

> Fulls de paper
> Bolígrafs o retoladors 
> Post-it
> Paper d’embalar
> Ordinador, altaveus i projector
> Un dispositiu mòbil per a cada grup de 
tres infants (suposem que no tothom en 
té).
> Pel·lícula: “Figures ocultes”

TEMPS

3-4 hores

OBJECTIUS PER ALS MONITORS/ES

> Fomentar l’esperit crític dels joves da-
vant de la discriminació existent a la 
societat d’avui en dia i de sempre.
> Promoure la reflexió i l’empatia cap a 
la víctima entre els joves davant d’una 
conducta d’odi o discriminació.
> Ajudar els joves a establir una relació 
entre el que visualitzin a la pel·lícula i el 
seu quotidià.
> Aprofundir en el significat del concepte 
identitat com a dret dels infants i les per-
sones, en general.

Dinàmica per treballar els drets dels infants

OBJECTIUS PER ALS INFANTS I JOVES

> Prendre consciència sobre el valor de la 
identitat en el seu sentit més ampli.
> Ser crítics davant de les conductes 
discriminatòries i actuar amb iniciatives 
igualitàries.
> Reflexionar sobre la importància de l’és-
ser humà com a persona.
> Conèixer què són els estereotips i analit-
zar com han evolucionat durant el darrer 
segle.
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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.

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
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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

