
 

 

 
PENSEM EN ELS NOSTRES DRETS 

 
Amb aquesta activitat treballem 
Conèixer i reflexionar sobre els principis de la Declaració dels Drets dels 
Nens i les Nenes. 
 
Durarà 
L'activitat està pensada per a realitzar-se en dues sessions. 
 
Necessitarem 
Paper i pintures de colors. 
 
Cicles 1 2 
 
Desenvolupament 
Per entrar en matèria, comentar:  
Els Drets són com l'armadura invisible de les persones, ens protegeixen en 
multitud de situacions de la nostra vida. Per això, hem de conèixer-los i 
lluitar perquè es compleixin, així estarem protegits sempre i ajudarem els 
altres a protegir-se. 
Introduir als nens i nenes en quins són els principis de la Declaració dels 
Drets de la Infància. Per això, es pot utilitzar la informació annexa, 
repassant en veu alta els principis en els quals es basen aquests Drets dels 
nens i de les nenes, de manera que quedin clars per a tot el grup.  
Aquest repàs pot fer-se llegint aquests exemples i afegint-ne altres de 
similars: 
 
Mian: Em dic Mian, tinc 12 anys i soc de la Xina. Solució: Dret a tenir un 
nom i pertànyer a un país.  
Àngela: En el col·legi aprenc moltes coses interessants i el meu millor amic 
es diu Carlos. Solució: Dret a aprendre. 
Cèlia: Tots els dissabtes jugo a bàsquet amb els meus amics i amigues, ho 
passem genial! Solució: Dret a divertir-nos i jugar. 
Fabián: Ahir em feia molt de mal el budell i no vaig poder anar al col·legi, 
però la doctora em va receptar un xarop i ja estic millor. Solució: Dret a 
créixer sans i sanes. 
Sira: La meva amiga Eloisa és de l'Equador, el meu amic Hakim és del 
Marroc, i jo soc del Senegal. Les tres som inseparables i fem moltes coses 
juntes. Solució: Dret a ser de qualsevol color i que ens respectin. 
 
Quan els nens i nenes tinguin clars els principis, demanar que cada un/a 
dibuixi un cas que exemplifiqui un dels Principis dels Drets de la Infància. En 
acabar, hauran d'explicar el seu dibuix i per què han triat aquest Principi. 
Finalment, penjar els dibuixos en un lloc visible de la classe, perquè siguin 
presents en el seu dia a dia. 
 
 
  



 

 

Principis de la Declaració dels Drets de la Infància 
(La síntesi de cada principi que es troba al final, és redacció nostra per a 
simplificar-los) 
 
Principi 1  
Els nens i les nenes gaudiran de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests 
drets seran reconeguts a tots els nens i les nenes sense cap excepció ni distinció o 
discriminació per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, opinions polítiques o 
d'una altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o una altra 
condició, ja sigui del propi nen/a o de la seva família. 
DRET A TENIR DRETS. 
 
Principi 2 
Els nens i les nenes gaudiran d'una protecció especial i disposaran d'oportunitats i 
serveis, dispensat tot això per la llei i per altres mitjans, perquè puguin desenvolupar-se 
física, mental, moral, espiritual i socialment de forma saludable i normal, així com en 
condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis a aquest efecte, la consideració 
fonamental al fet que s'atendrà serà l'interès superior del nen i la nena. 
DRET A SER PROTEGITS I PROTEGIDES. 
 
Principi 3 
El nen i la nena tenen dret des del seu naixement a un nom i a una nacionalitat. 
DRET A TENIR UN NOM I PERTÀNYER A UN PAÍS. 
 
Principi 4 
Els nens i les nenes han de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindran dret a 
créixer i desenvolupar-se amb bona salut; a aquest efecte hauran de proporcionar-se, 
tant a ell o ella com a la seva mare, cures especials, fins i tot atenció prenatal i postnatal. 
Els nens i les nenes tindran dret a gaudir d'alimentació, habitatge, esbarjo i serveis 
mèdics adequats. 
DRET A CRÉIXER SANS I SANES. 
 
Principi 5  
El nen i la nena que es trobi física o mentalment incapacitat o que sofreixi algun 
impediment social, ha de rebre el tractament, l'educació i la cura especials que requereix 
el seu cas particular. 
DRET A REBRE CURES ESPECIALS SI HO NECESSITEM. 
 
Principi 6 
El nen i la nena, per al ple i harmoniós desenvolupament de la seva personalitat, 
necessiten amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de créixer a l'empara i 
sota la responsabilitat dels seus pares i, en tot cas, en un ambient d'afecte i de seguretat 
moral i material; excepte circumstàncies excepcionals, no haurà de separar-se al nen/a 
de poca edat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tindran l'obligació de 
cuidar especialment els nens i les nenes sense família o que els manquin mitjans 
adequats de subsistència. Per al manteniment dels fills/es de famílies nombroses convé 
concedir subsidis estatals o d'una altra índole. 
DRET A TENIR UNA FAMÍLIA QUE ENS VULGUI. 
 
 



 

 

Principi 7 
Els nens i les nenes tenen dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys 
en les etapes elementals. Se’ls donarà una educació que afavoreixi la seva cultura 
general i els permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves 
aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i arribar 
a ser un membres útils de la societat. 
DRET A APRENDRE, DIVERTIR-NOS I JUGAR. 
 
Principi 8 
Els nens i les nenes deuen, en totes les circumstàncies, figurar entre els primers que 
rebin protecció i socors. 
DRET A SER AJUDATS I AJUDADES EN PRIMER LLOC. 
 
Principi 9 
Els nens i les nenes han de ser protegit contra tota forma d'abandó, crueltat i explotació. 
No seran objecte de cap mena de tràfic. 
No haurà de permetre's als nens i/o nenes treballar abans d'una edat mínima adequada; 
en cap cas se’ls assignarà ni se’ls permetrà que es dediquin a cap ocupació que pugui 
perjudicar la seva salut o la seva educació o impedir el seu desenvolupament físic, 
mental o moral. 
DRET A SER LLIURES I A SOMIAR. 
 
Principi 10 
Els nens i les nenes han de ser protegits contra les pràctiques que puguin fomentar la 
discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra índole. Han de ser educats en un 
esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i 
amb plena consciència que han de consagrar les seves energies i aptituds al servei dels 
seus semblants. 
DRET A SER DE TOTS ELS COLORS I QUE ENS RESPECTIN. 
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