Guia d’activitats a l’aula
Pregó dels infants 2020 - 2021
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1. Presentació
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un projecte educatiu per a la
promoció i difusió dels drets dels infants, recollits a la Convenció sobre els Drets de
l’Infant (en vigor des del 1989) i el seu reconeixement com a ciutadans i ciutadanes
de ple dret.
El Pregó va dirigit als nens i nenes de cicle mitjà i superior de primària de les
escoles de Barcelona. Té com a objectiu iniciar els infants en processos
participatius basats en la corresponsabilitat i la ciutadania activa i fer conèixer les
institucions polítiques i de participació ciutadana de Barcelona. Incideix en la
importància dels valors com la convivència i la participació a la ciutat, i potencia la
implicació de l’alumnat en la millora del seu entorn.
El tema que vehicula tota la proposta aquest any és el treball per garantir els drets
dels infants en una època excepcional com la de la pandèmia provocada per la
COVID-19.
Per fer-ho, els nens i nenes hauran d’analitzar diverses situacions en què s’han
pogut garantir o vulnerar alguns dels seus drets davant el moment actual de la
pandèmia (ja sigui durant el confinament com en el retorn a l’escola i el seu dia a
dia). També hauran d’analitzar les emocions que aquesta situació ha fet aflorar.
Un dels objectius de l’activitat és acabar establint una llista de bones pràctiques
que garanteixin el compliment d’aquests drets i que es puguin compartir amb tota
la comunitat educativa.
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2. Consideracions pedagògiques
2.1. Metodologia general i objectius
La metodologia proposada per a l’elaboració del pregó parteix de l’anàlisi de
l’entorn proper dels infants i de com s’hi desenvolupen en la situació actual. Això
farà que hagin d’observar el seu entorn amb una mirada crítica, analitzar el seu
comportament i les seves emocions, i entendre la importància de les bones
pràctiques a l’hora de preservar els seus drets. Aquest treball es combina amb
reptes literaris que permetran elaborar un pregó de qualitat estètica i de contingut.
Amb aquest plantejament pedagògic les activitats queden immerses en el
currículum escolar i tenen una vinculació directa amb el desenvolupament de les
competències bàsiques del pla educatiu.
Els cinc objectius que segueix aquesta proposta són els següents:
●
●
●
●
●

Analitzar diferents situacions derivades de la pandèmia i buscar solucions
per garantir els drets dels nens i les nenes.
Conèixer i entendre els drets dels infants.
Conèixer les emocions, entendre-les i familiaritzar-s’hi..
Conèixer bones pràctiques que ajuden a garantir el compliment dels drets
dels infants.
Sentir la corresponsabilitat pel que fa al compliment dels drets dels infants.
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2.2. Competències curriculars
Les activitats proposades per desenvolupar a l’aula abans de l’encàrrec del pregó
ens serveixen per treballar els drets i deures dels infants i fomenten el diàleg entre
l’alumnat. Són una eina per descobrir els principis de la Convenció sobre els Drets
de l’Infant i estan relacionades amb la competència comunicativa i del tractament
de la informació.
En aquest procés, hi ha tres moments festius (el dia de l’encàrrec del pregó i el de
la seva lectura i el de la lectura dels decàlegs de districte) on es promou
l'autonomia i iniciativa personal, el coneixement i la interacció amb el món físic i les
competències específiques centrades a conviure i habitar el món.
Aquest any l’encàrrec es farà de forma virtual. En el moment de redactar aquesta
guia, no podem garantir que la lectura del pregó i les lectures dels decàlegs de
districte es puguin fer de forma presencial. Quan s’apropi el moment decidirem
quina és la forma que permeti garantir la seguretat i mantenir alhora el caire festiu i
participatiu.
Els reptes poètics incidiran en la competència artística i lingüística, alhora que a
través dels temes que es proposaran es desenvoluparà la competència social i
ciutadana.
El pregó es generarà seguint una dinàmica cooperativa per treballar en equip i en
xarxa. En aquest procés s’utilitzaran les competències artístiques i lingüístiques i les
específiques centrades a conviure i habitar el món.
En l’elaboració dels decàlegs que es llegiran a cadascun dels districtes, es
treballaran la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la
competència social i ciutadana. A més aquests decàlegs permetran reflexionar
sobre tot el procés portat a terme durant el programa didàctic i mostrar
l’aprenentatge de l’alumnat als i les representants municipals.
En el següent quadre trobareu les competències assignades a cadascuna de les
fases del projecte.
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Comunicatives

Metodològiques

Personals

Conviure i habitar
el món

Reptes
poètics

Sessió
de
treball a
l’aula 1

Sessió
de
treball a
l’aula 2

Sessió
de
treball a
l’aula 3

Redacci
ó dels
decàlegs

Lingüística i
audiovisual

X

X

X

X

X

Artística i cultural

X

X

X

X

Tractament de la
informació i
competència
digital

X

X

X

Aprendre a
aprendre

X

X

X

Autonomia i
iniciativa personal

X

X

X

X

Coneixement i
interacció amb el
món físic

X

X

X

X

X

Social i ciutadania

X

X

X

X

X

Els aspectes que es desenvolupen de cada competència de manera específica són
els següents:
Competència de comunicació lingüística i audiovisual:
●
●
●

●

Adquisició d’habilitats per a la redacció del pregó i els decàlegs de districte
al voltant dels diferents eixos de treball.
Capacitat d’exposició oral i d’expressió dels seus interessos i inquietuds tant
en la lectura del pregó com en la dels decàlegs a les seus de districte.
Capacitat d’expressió per generar les propostes que sorgeixen de les
activitats a l’aula i per utilitzar llenguatge poètic de diferent tipus en la
solució dels reptes poètics.
Capacitat d’expressió de les idees pròpies mitjançant tècniques
audiovisuals.

Competència de consciència artística i expressió cultural:
●

Plasmació gràfica del treball realitzat, a través de les activitats prèvies al
pregó.

Competència del tractament de la informació i competència digital:
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●

Capacitat d’observació, reflexió i anàlisi per fer cadascuna de les activitats i
per extreure conclusions que permetin elaborar el pregó i els manifestos.

Competència d’aprendre a aprendre:
●
●

●

Capacitat de recerca per trobar referents literaris per a la resolució dels
reptes poètics.
Anàlisi del present, relacionant cadascuna de les informacions que es donen
en les activitats prèvies a l’encàrrec del pregó amb tot allò que senten a
casa o als mitjans de comunicació.
Capacitat de síntesi dels aprenentatges realitzats, a l’hora d’elaborar
propostes de participació.

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:
●
●
●

Capacitat de reflexió, autocrítica i assumpció de responsabilitats.
Realització de propostes de preservar els seus drets.
Autonomia i compromís amb els acords per garantir el compliment dels
drets dels infants.

Competència de coneixement i interacció amb el món físic:
●

●
●

Capacitat de relacionar el que es treballa a l’aula amb les notícies i el que es
comenta al seu voltant vinculat amb la vulneració dels drets dels infants
durant la pandèmia.
Identificació de les entitats, organismes i persones que treballen en la
salvaguarda dels drets dels infants.
Compromís amb les accions que ells i elles mateixes han decidit que són
una bona aportació per participar més en garantir els seus drets. Aquest
compromís comporta tenir la intenció de dur-les a terme en un futur pròxim.

Competència social i ciutadana:
●
●
●

Desenvolupament d’habilitats per exercir la ciutadania activa i valorar
positivament la participació ciutadana, el compromís i la corresponsabilitat.
Anàlisi sobre com el que ens envolta, tant físicament com socialment, pot
ajudar a preservar i garantir els drets dels nens i les nenes.
Reflexió sobre l’impacte de la pandèmia en la seva vida i de les persones
que els envolten.

2.3. Continguts
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Per tal d’assolir aquests objectius i les competències especificades, caldrà treballar
els continguts següents:
Què han de saber:
●
●
●
●
●

●

Que existeix un marc legal on es regulen els drets dels infants, la Convenció
sobre els Drets de l’Infant,
Que en aquesta norma se’ls reconeix com a ciutadans i ciutadanes de ple
dret amb capacitat per participar en els assumptes que els concerneixen.
Quins són els drets dels infants i quines situacions o bones pràctiques ens
poden ajudar a preservar-los.
Com entendre i afrontar diverses emocions provocades per una situació
excepcional.
Quines institucions, entitats, sistemes organitzatius, referents, espais i
recursos posa Barcelona al servei dels seus ciutadans i ciutadanes per
garantir els drets dels infants i de la ciutadania en general
Què poden fer i oferir els nens i nenes per millorar la seva incidència en la
garantia del compliment dels seus drets.

Què han de saber fer:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analitzar diferents situacions provocades per la pandèmia derivada de la
COVID-19.
Reflexionar sobre com aquestes situacions han pogut i poden vulnerar els
seus drets.
Reconèixer diferents emocions que estan vivint durant aquest procés.
Conèixer i entendre els drets que tenen com a nens i nenes.
Identificar diferents accions o bones pràctiques que poden fer els infants
per garantir els seus drets.
Pactar i acordar les idees clau i els missatges que volen fer arribar a
l’Ajuntament a través del pregó i dels decàlegs de districte.
Identificar i valorar els elements que faciliten una convivència respectuosa,
no discriminatòria i sensible a la diversitat.
Comunicar-se de manera respectuosa amb els companys i companyes a
l’aula, a les sortides i a través del web.
Utilitzar eines tecnològiques per resoldre els reptes que se’ls plantegin al
llarg del procés.

Quina actitud han de tenir per fer-ho:
●
●

De vinculació, estima i interès pel que passa al seu entorn més proper, a
casa seva, a l’escola, al barri i a la ciutat.
Participativa en l’aportació d’idees.
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●
●
●
●

Respectuosa amb tots els suggeriments i les idees dels companys i
companyes.
Creativa per a la generació de propostes participatives.
De compromís amb els pactes a què arribin per millorar els drets dels
infants que viuen a Barcelona o la visiten i la resta de la ciutadania.
De motivació per assolir els reptes i emprendre les activitats amb interès i
com a font d’aprenentatge i diversió.
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3. El programa d’activitats
El programa d’activitats preveu diferents fases en el procés de creació del pregó:

Preparació
Durant aquesta fase els infants treballaran a l’aula per tal de:
●
●
●

Reflexionar sobre com es poden preservar els drets dels infants en una
situació excepcional de pandèmia com la de la COVID-19.
Elaborar propostes concretes per millorar l’accés dels infants a l’exercici
d’aquests drets.
Apropar-se al llenguatge poètic.

Encàrrec del pregó
En aquesta jornada virtual, la Laia (que fa de conductora de tots els esdeveniments
del programa) proposa unes activitats per fer a classe. L’acte acaba amb un vídeo
de l’alcaldessa on encarrega als infants participants que elaborin el pregó de les
Festes de Santa Eulàlia.

Redacció del pregó
Després de la trobada per a l’encàrrec, els infants redactaran un fragment del
pregó.

Lectura del pregó
El dia 11 de febrer es farà un acte (presencial o virtual) de lectura del pregó amb la
participació de l’alcaldessa i altres membres del consistori

Redacció dels decàlegs
Amb tot el que s’ha treballat a les aules, els infants generaran propostes concretes i
centrades en el seu districte. Aquestes propostes quedaran recollides en un
decàleg que es llegirà a cada una de les seus de districte.

Lectura dels decàlegs
Es farà una darrera trobada a cada districte. Allà la regidora o regidor corresponent
rebrà els centres educatius de la zona, els mostrarà com s’han treballat les
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demandes fetes pels companys i companyes de l’any passat i escoltarà el decàleg
d’aquest any.
Visualitzeu el calendari que rebreu i que podreu descarregar al web del programa:
elpregodelsinfants.cat
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4. Seqüenciació de les activitats
La participació de les escoles en el programa d’El Pregó dels Infants es porta a
terme des del mes d’octubre fins al mes d’abril. Està desglossat en diferents
moments.

4.1. Activitats
Les activitats que es desenvolupen a l’aula abans de l’encàrrec del pregó
permeten reflexionar sobre com garantir els drets dels infants i com l’alumnat els
viu en el seu entorn. També tenen l’objectiu d’analitzar i cocrear diferents bones
pràctiques que ajudin a preservar aquests drets en un futur.
A cada sessió es treballa una temàtica concreta utilitzant dinàmiques d’anàlisi i
reflexió conjunta. Les conclusions que es generin esdevindran eines per realitzar el
pregó i els decàlegs.

4.2. Els reptes poètics
Aquesta proposta consisteix en un taller de creació literària que es desenvolupa al
llarg del programa i que té com a objectiu donar continuïtat al treball dels
llenguatges poètics. Hi ha una guia didàctica feta específicament per a aquesta
activitat.
Tots els reptes segueixen una estructura comuna:
●
●
●

Dues endevinalles que condueixen els nois i noies a descobrir un dels eixos
del tema del pregó.
Una activitat que treballa algun tipus de llenguatge poètic (onomatopeies,
cal·ligrames, metàfores...).
Una proposta perquè els nens i nenes generin un text o un poema visual
amb els conceptes que s’han treballat en el repte.

A més, alguns dels reptes inclouen poemes complementaris amb la finalitat
d’aprofundir tant en el tipus de llenguatge literari com en la lectura de textos
poètics. Aquesta dinàmica de treball permet que els infants tinguin més
competència literària en el moment de crear el pregó.
Un cop els nens i nenes resolen un dels reptes proposats, el professorat fa arribar a
l’oficina tècnica una mostra, consensuada amb la classe, de les creacions
elaborades.
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El fet de poder compartir els seus treballs amb els nens i nenes d’altres escoles, i
també amb la família i els amics i amigues, a través del web del Pregó dels Infants,
genera sensació de comunitat des del primer moment.
Arribats en aquest punt, ja estem llestos i preparades per rebre l’encàrrec de
l’alcaldessa per fer el pregó de les Festes de Santa Eulàlia.
Recomanem que les activitats de la primera fase del pregó s’organitzin segons el
calendari.
Visualitzeu el calendari que rebreu i que podreu descarregar al web del programa:
elpregodelsinfants.cat.
Nota: Aquesta és una proposta que cada docent pot adaptar al seu context i
interessos.
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5. Activitats
El recull de propostes educatives que serviran per treballar el tema d’aquest any
d’El Pregó dels Infants es planteja amb l'objectiu de crear un espai per acompanyar
els infants en la reflexió sobre els seus drets a partir de la situació viscuda durant el
confinament i totes les mesures que s’estan aplicant actualment i pensar
col·lectivament des de la seva perspectiva propostes per millorar-la.
Aquestes activitats estan centrades en tres aspectes:
●
●
●

Els drets dels infants
Les emocions que provoquen les situacions viscudes
Bones pràctiques que cal repetir i d’altres que cal repensar

El punt de partida de cada activitat són situacions que han viscut els infants, que
han sentit o que els expliquem i a partir de les quals poden treballar des de totes
les dimensions possibles.
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5.1. Com s’estructuren les sessions
Donades les circumstàncies actuals, s’han pensat uns materials de forma que el
mestre o la mestra puguin decidir quina o quines activitats pot portar a terme.
Es disposa d’un material per fer servir a les diferents activitats. Aquest material es
pot descarregar en format pdf i està preparat per ser imprès en una mida A4 o A3.

5.1.1. Material
Els materials necessaris per portar a terme les activitats són:
Activitat “Com garantiries aquest dret?”
●
●

Baralla de cartes dels drets (física o projectada a la pissarra) en format pdf,
pdf a 4 cartes per pàgina o presentació
Exemples de Yonkoma

Activitat “Detectius de drets”
●
●

Baralla de cartes dels drets - format presentació
Full per esbrinar els drets

Activitat “Em coneixeu bé?”
●
●

Targetes amb situacions i un equalitzador (15 situacions)
Targetes de conversa

Activitat “Bones pràctiques per explicar”
●
●
●
●

Fulls del viatge de les bones pràctiques
Targetes de Viatge dels drets
Pòstits
Presentació amb el llistat amb els drets
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5.2. Activitats

Com garantiries aquest dret?
Els infants senten parlar sovint sobre els seus drets i durant la seva escolaritat han
treballat accions que es poden portar a terme per salvaguardar-los. Amb aquesta
activitat els posem a ells com a generadors d’accions concretes centrades en drets
que es podrien veure vulnerats a partir de situacions causades per la COVID-19.

Objectius
●
●

Reflexionar sobre els drets dels infants
Valorar quines accions es poden fer per garantir-los

Material necessari
●
●

Baralla de cartes (física o projectada a la pissarra)
Exemples de Yonkoma de Life of Eli

Què ens cal saber?
Els Yonkoma són unes tires còmiques japoneses que sempre tenen quatre
vinyetes:
●
●
●

La primera i la segona plantegen una situació.
A la tercera passa un fet imprevist.
I la darrera és la conclusió, on es veuen els efectes del fet imprevist.

En el nostre cas, es pot respectar aquesta regla o bé que el fet imprevist aparegui
en qualsevol altra vinyeta, com podeu veure al recull de tires de Life of Eli (vegeu
el document adjunt)
Desenvolupament de l’activitat
Abans de començar es fa un llistat de situacions que han passat durant el
confinament o durant aquesta tornada a l’escola i que recorden amb alegria.
Aquest llistat es pot fer durant l’inici de la sessió o bé es pot preparar un espai a
l’aula perquè escriguin les situacions i les hi deixin penjades.
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Es formen grups de dos o tres infants. Cada grup rep dues cartes de drets. Les
llegeixen, en trien una i s’inventen una història que mostri accions concretes per
garantir els drets durant el confinament, la tornada a l’escola o qualsevol situació
actual.
Aquesta història cal representar-la en quatre vinyetes. Es pot seguir l’estructura
típica dels yonkoma o fer-la de forma lliure.
Al final de l’activitat es pot fer una exhibició amb tots els Yonkoma que s’han creat.
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Detectius de drets
Sovint es vulneren els drets dels infants, però no ens n’adonem perquè no ens fixem en
tots els petits detalls que ens ho mostren. Per això aquesta activitat està plantejada
fent que els infants facin de detectius de drets que es poden veure vulnerats.
Per tal que no apareguin situacions massa complicades o que afectin els infants a
partir de records, s’ha fet una tria de quins drets es podrien treballar.
Objectius
●
●

Reflexionar sobre els drets dels infants.
Analitzar quines situacions s’han pogut viure i que han vulnerat els drets dels
infants

Material necessari
●
●

Presentació amb el llistat amb els drets que es treballen en aquesta
activitat.
Full per esbrinar els drets

Desenvolupament de l’activitat
Es formen grups de tres o quatre membres. Cada grup rep un dels drets. Per
començar han de fer un llistat de quatre o cinc situacions on aquests drets es
puguin veure vulnerats. Un cop les tenen, les mostren al mestre o a la mestra per
tal que valori quina pot ser la més interessant (d’aquesta manera podem fer una
tria, si veiem que les situacions poden mostrar aspectes delicats.
Els grups tenen un temps limitat per explicar la història d’aquesta vulneració de
drets però sense poder parlar, només mostrant objectes que puguin evocar-lo o
dibuixos d’escenes sense cap paraula que els pugui ajudar a explicar la situació.
Quan tots els grups ho tenen, es fa una mostra de les “escenes del crim”. Els grups
d’infants passen per tota la mostra i anoten quin dret creuen que es vulnera segons
el que veuen.
Un cop han anotat cadascun dels drets, tothom presenta la seva escena. Cada grup
rep punts en funció del resultat de les votacions:
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●
●

Si tothom encerta quin és el dret d’una escena determinada o si ningú ho
descobreix, tothom (menys qui ha plantejat l’escena) suma 2 punts.
En cas contrari, tothom qui l’ha encertat suma 3 punts i qui l’ha plantejat
suma els mateixos 3 punts i 1 punt extra per cada grup que ho hagi encertat.
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Em coneixeu bé?
No totes les situacions ens provoquen les mateixes emocions. Allò que pot provocar
tristesa a algunes persones, pot sorprendre a d’altres.
Aquesta activitat proposa reflexionar sobre la forma com vivim cada una de les
situacions i posa de manifest que les emocions poden ser diferents en funció de
matisos o contextos.
Objectius
●
●
●

Reflexionar sobre quines són les emocions que els han provocat i els
provoquen les diferents situacions que estan vivint.
Veure que davant d’una situació hi ha diferents emocions.
Conèixer millor els companys i companyes de classe.

Material necessari
●
●

Targetes amb situacions i equalitzador (15 situacions)
Targetes de conversa

Desenvolupament de l’activitat
Moment 1 - Emocions personals
Es formen grups de 5 o 6 infants cadascun. Cada infant rep:
●
●
●

2 targetes amb una situació a cadascuna
Dos equalitzadors amb cinc emocions bàsiques (alegria, tristesa, por, ira i
sorpresa)
Una targeta de conversa.

A continuació llegeix la targeta de conversa en secret i la posa en pràctica quan li
correspongui (en algunes és al principi, d’altres a la meitat i algunes al final. Ho
posa a cada targeta, però és important que es llegeixin en veu alta abans de
repartir-les i es comenti quan s’ha de fer cada acció).
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Dos exemples de targeta de conversa. La de l’esquerra s’ha d’omplir al principi del joc i la de la dreta
al final de la partida.

Exemple de targeta de situacions i emocions

Cada infant llegeix la situació. Seguidament, ha de triar dues emocions, la que més
el representa, que la marcarà amb la puntuació màxima, i la que menys, que la
marcarà amb la mínima. Després també ha de marcar la resta.
Un cop tothom ha omplert les emocions, comença la partida. Un infant llegeix la
seva primera situació i després diu l’emoció que ha escollit. Compta fins a 3 i
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tothom treu un dit amb el polze cap amunt (si creu que aquesta és l’emoció que li
provoca) o cap avall (si creu que aquesta no és l’emoció que li provoca). Tothom
qui ho hagi encertat cobra un punt. I després fa el mateix amb l’emoció menys
escollida.
Es fan dues rondes i es mira qui ha aconseguit més punts.
Els textos de les targetes amb situacions són els següents
Uns infants han escrit aquests records del seu confinament
,
de la tornada a l’escola o
d’una situació actual.
Quina emoció et provoca quan ho llegeixes?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vam estar tancats a casa i no podíem sortir.
Les classes eren en línia, a través de l’ordinador.
Havíem d’organitzar-nos nosaltres com volíem treballar.
A casa ens podien ajudar amb les feines de l’escola
Vam veure els companys i companyes i vam parlar-hi per videoconferència.
Vam treballar amb l’ordinador i hem hagut d’aprendre moltes coses.
No podíem quedar amb els companys i companyes de classe.
A la tele només parlaven de la COVID.
Havíem de parlar amb els avis per telèfon o per videoconferència.
No es podia sortir a córrer o a jugar al carrer.
Ens saludàvem amb els veïns i veïnes a través del balcó.
Hi ha nens i nenes que no han pogut seguir bé les classes perquè no tenien
internet a casa o ordinador per a tothom.
Ningú ens ha preguntat com organitzaríem les classes.
Hi ha hagut programes informatius pensats i explicats per a nosaltres.
Quan estàvem tancats a casa, es podia sentir cantar els ocells.
S’han fet les voreres més amples amb dibuixos a terra.
No hem pogut anar de colònies.
En alguns moments els hospitals estaven tan plens que no podien atendre
ningú més.
Hi ha nens i nenes que han hagut d’estar sols a casa tot el dia perquè les
seves famílies treballaven.
La tornada a l’escola ha estat molt pensada i se’ns ha explicat tot molt clar.
Hi ha moments on ens diuen què hem de fer i ningú ens pregunta què en
pensem.
Vam estar molt de temps a casa, tot el dia amb la família.

Moment 2 - Les targetes de conversa
Un cop tots els grups han fet dues rondes, és el moment de reflexionar sobre què
ha passat. Per fer-ho, tothom haurà rebut una targeta de conversa. Aquestes
targetes les hauran d’omplir abans de començar la partida i, per tant, orientarà la
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seva mirada durant tot el que facin.

Exemple de targeta de conversa

Els textos de les targetes de conversa són els següents:
●
●
●
●
●
●

Abans de començar a jugar. Escriu aquí el nom de qui creus que coneixes
millor que a la resta i que, per tant, encertaràs les seves emocions.
Quan s’acabi la partida. Escriu aquí una resposta que t’ha sorprès.
Quan tothom ha parlat un cop. Atura el joc. Tothom ha d’explicar quina
estratègia segueix. Apunta quina és la que et sembla més interessant.
Abans de començar a jugar. Escriu aquí quina emoció creus que costarà
més que aparegui.
Abans de començar a jugar. Escriu el nom de qui creus que et coneix millor i
encertarà totes les teves emocions.
Quan s’acabi la partida. Pregunta a dues persones quines emocions li han
sorprès més que hagin aparegut. Escriure-les aquí sota

D’aquesta forma els participants es veuran forçats a reflexionar sobre què està
passant.
Un cop s’ha acabat la partida, tothom llegeix la seva targeta i les seves respostes i
comenten els seus resultats. Després es fa una reflexió amb tota la classe a partir
d’aquestes preguntes:
●
●
●

Quina ha estat l’emoció més comuna? Per què creieu que ha estat així?
Quina ha estat l’emoció que més us ha sorprès que aparegui relacionada
amb un fet concret? Per què creieu que ha estat així?
Quin ha estat el fet que ha provocat més emocions diferents? Per què creieu
que ha estat així?
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Finalment, tothom apunta en un pòstit què ha après d’aquesta activitat i es pengen
en un lloc determinat de la classe.

Bones pràctiques per explicar
Les situacions, les emocions que ens provoquen i la forma com tenim en compte els
drets que es garanteixen o es vulneren són tres elements que no poden entendre’s de
forma separada.
En aquesta activitat farem un procés de reflexió conjunt, treballarem cadascun dels
aspectes des d’un punt de vista globalitzat.
Objectius
●
●

Analitzar situacions viscudes i transformar-les en pràctiques que garanteixin
els drets.
Identificar les emocions que provoca cada situació.

Material necessari
●
●
●
●

Els quatre fulls d’El viatge de les bones pràctiques. Es poden imprimir en un
full A3 cada un.
Targetes de Viatge dels drets. S’imprimeixen en un full A4 (per les dues
cares)
Pòstits.
Baralla de cartes dels drets - format presentació. Es pot projectar a la
pissarra o imprimir-la i posar-la en un lloc visible.

Desenvolupament de l’activitat
Es pengen en un lloc els quatre fulls d’El viatge de les bones pràctiques. Es pengen
en l’ordre que es mostra en aquesta imatge.
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Es formen parelles. Cada parella rep, a més, dues targetes d’El viatge dels drets i
dos pòstits. Es numeren els grups. Cada grup escriu el seu número a les dues
targetes i al pòstit.

Moment 1 - Situacions viscudes
Cada parella pensa dues situacions viscudes (o que hagi sentit) i que li sembli
rellevant. Apunten cada situació al primer espai del full. Després resumeixen cada
una amb una petita frase, l’escriuen al seu pòstit i l’enganxen al primer full.
Moment 2 - Quina emoció em provoca?
Quan hi ha altres pòstits, es formen parelles de grups. S’expliquen les situacions i
l’altre grup ha d’explicar-los una o dues emocions que els provoquen. Cada grup
apunta les emocions que els han dit a la seva targeta i després pengen el pòstit al
full 3.
Moment 3 - I quins drets es garanteixen o es vulneren?
Es busquen noves parelles. Els expliquen les situacions i les emocions i aquest
grup ha de dir un o dos drets que creuen que es veuen garantits o vulnerats. Per
fer-ho fàcil, es pot projectar el llistat dels drets a la pissarra o es pot deixar la llista
dels drets en un lloc visible de la classe.
S’apunten els drets al tercer espai de la targeta i després es penja el pòstit al full 4.
Moment 4 - Transformem-ho en una bona pràctica
La darrera fase de l’activitat consisteix en transformar les dues situacions en bones
pràctiques per poder explicar i repetir. Cal afegir-hi les emocions i la relació amb
els drets que s’han identificat.
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Activitat complementària: obrim l’altaveu?
Sovint fem activitats a l’aula que es queden com això, activitats de classe. Però la
feina feta amb la darrera activitat (i que s’ha preparat amb tota la resta) té la voluntat
de resultat útil a les famílies de la classe i del centre.
Objectius
●

Comunicar a les famílies de l’escola les bones pràctiques treballades per tal
de continuar salvaguardant els drets.

Material necessari
●

Les eines de comunicació entre l’escola i les famílies

Desenvolupament de l’activitat
Llegiu totes les propostes de bones pràctiques generades a la darrera activitat.
Escolliu aquelles que us semblin més originals, diferents, simpàtiques o divertides i
prepareu una forma d’explicar-les a les famílies del centre.
Podeu:
●
●
●

Fer una revista amb totes les propostes i enviar-la per correu electrònic a les
famílies.
Penjar-ho al web o al bloc de l’escola.
Presentar-les a l’associació de famílies del centre per tal que les puguin fer
arribar a tothom.

Sobretot, és important que es faci referència al fet que d’aquesta manera estem
treballant els drets dels infants. És important que no quedi només com un recull
d’activitats.

27

