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a. introducció

El 20 de novembre la ciutadania celebra el Dia Universal de la
Infància i es commemora la Convenció dels Drets de la Infància (d’ara
en avant CDI).
La CDI és un tractat internacional de les Nacions Unides, signat
en 1989, en el qual es recullen els drets que totes les xiquetes i xiquets
tenen com a persones individuals. Aquest tractat va suposar un moment molt important per a la història de la infància i l’adolescència, ja
que s’hi va reconéixer per primera vegada que tots els xiquets, xiquetes
i adolescents tenen drets com ara la llibertat d’expressió, d’opinió, de
participació i d’associació, que fins a aqueix moment sol es concebien
per a les persones adultes.
Per desgràcia, encara vivim en una societat amb mirada adultocèntrica i no totes les persones coneixen els drets que són legítims a
la infància i l’adolescència. Per això, el 20 de novembre és un dia molt
important: és una oportunitat per a visibilitzar el paper de la infància i
adolescència com a ciutadania activa a la qual li corresponen determinats drets.
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b. explicació de la guia
B.1.- Explicació genèrica de la guia
Des de la Direcció General d’Infància i Adolescència vam estar reflexionant sobre com plantejar la celebració del Dia Universal de la Infància perquè
l’entusiasme i l’esperit de conscienciació social pogueren arribar a tots els racons de la Comunitat Valenciana.
Enfront de l’enfocament tradicional de necessitats, en el qual la infància és vista únicament com a objecte de protecció i assistència, hem volgut que
en aquesta guia prevalga un enfocament de drets. D’aquesta manera, procurem que es mantinga una visió integral sobre les diferents àrees de la vida de
les xiquetes, xiquets i adolescents (d’ara en avant XXA) al mateix temps que
se’ls reconeix com a subjectes de drets i com a actors socials.
Si bé no podíem deixar de garantir el gaudi i la diversió en un dia tan
especial, tampoc volíem desaprofitar l’oportunitat de plantejar aquest esdeveniment des d’un enfocament en el qual es potencie el paper de la infància i
l’adolescència en la reivindicació dels seus propis drets. Així va nàixer aquesta
guia, amb la intenció de servir com una eina perquè XXA juguen, es relacionen,
aprenguen i gaudisquen, de la celebració del seu dia al mateix temps que promouen els seus drets com a protagonistes del canvi.
El document es compon de 20 activitats, cadascuna d’elles vinculada a
un o diversos drets sobre la base de la Llei valenciana d’infància i adolescència
(Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la
infància i l’adolescència), sota el paraigua dels drets universals de la infància
que recull la CDI.
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A través del següent enllaç podràs accedir a la versió amigable que la Generalitat Valenciana ha publicat de la Llei de drets i garanties de la infància i adolescència:
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Hem destacat alguns drets en concret (p. ex. el dret a la salut, el dret a
la protecció, el dret a la lliure expressió, el dret a la cultura, etc.) la reivindicació de la qual ens sembla important i el seu ajust per al format de les activitats
ha sigut viable. No obstant això, ens agradaria ressaltar que tots els drets són
igual de legítims i importants.
1
En l’Annex 0A es poden revisar els drets de la CDI en un document
realitzat per UNICEF i en l’Annex 0B es detallen en major profunditat els principals drets de la Llei valenciana d’infància i adolescència que es promouen en
les activitats.

És important fomentar en aquesta mena d’esdeveniments, com el Dia
d’Universal de la Infància, la participació de XXA, perquè això reforça el seu
protagonisme i serveix com a exercici per a processos com la presa de decisions en altres qüestions futures de major envergadura. Per tant, ens agradaria
que la utilització de la guia servisca per a impulsar el protagonisme infantil.
Malgrat que la metodologia de les activitats està predefinida, desitgem que
abans de res prevalga el compromís institucional i personal que aposta per un
mètode participatiu. De manera que, proposem alguns criteris extrets de la
guia “De la participación al protagonismo infantil” realitzada per Erika Alfageme, Raquel Cantos i Marta Martínez (2003), que poden ajudar a dissenyar la
programació d’activitats de manera que fomente el protagonisme de XXA:
●
●
●
●
●
●
●
●

Donar a XXA la possibilitat de rebre informació sobre els espais i
accions en les quals participen i/o poden participar-hi.
Reconéixer la seua veu i la seua capacitat de proposar idees o accions.
Reconéixer la seua capacitat de qüestionar i analitzar.
Respectar la seua capacitat de triar.
Reconéixer la seua capacitat d’assumir responsabilitats individuals i
socials.
Fomentar el coneixement sobre els seus drets.
Donar la possibilitat de reclamar els seus propis drets.
Donar la possibilitat d’influir en els processos de transformació socials

1 Document: Convención sobre los derechos del niño. UNICEF
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B.2.- ESTRUCTURA de la guia
Les activitats s’estructuren en tres blocs, atés l’objectiu de les activitats
recollides en cadascun d’ells:
1º BLOC: Sessions inicials.
En el primer apartat, s’agrupen les sessions que tenen com a finalitat
la presa de contacte del grup, una aproximació general als drets de la infància
i l’adolescència a través de la CDI, així com l’impuls de la motivació a la participació infantil i adolescent.
Per a això, es proposen les dinàmiques que es recullen a continuació:
1. A primera vista.
2. A la recerca dels meus drets.
3. Qui és qui?
2º BLOC: Sessions de treball amb drets.
La segona part s’enfoca en el coneixement específic de cadascun dels
drets inclosos en la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de
drets i garanties de la infància i l’adolescència. Per a això, es proposen les dinàmiques que es recullen a continuació:
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4. El meu poble al detall.
5. Geocerca.
6. Relleu pels teus drets.
7. Comparteix drets.
8. Arbre de la protecció.
9. Free tour.
10. Berenar intercultural.
11. Tik Tok Saludable.
12. Història del meu nom.
13. El meu arbre familiar.
14. Receptes intergeneracionals.
15. Violentòmetre escolar.
16. Xarxa creativa i cultural.
17. Què vull veure créixer?
3º BLOC: Sessions finals.
Per a acabar, s’agrupen aquelles activitats que tenen com a objectiu la
integració i avaluació de tot l’aprenentatge. Per a això, es proposen les dinàmiques que es recullen a continuació:
18. Trivial de drets.
19. Torneig de freestyle temàtic
20. Micro obert

guia de recursos i activitats

10

B.3.- Com utilitzar la guia -. Annexos. Fitxes
Donar-li una estructura a la guia permet a les persones que l’han d’utilitzar, seleccionar les sessions atés el nivell de coneixements que tinguen sobre
els drets de la infància i adolescència. No cal començar pel principi, aquest
document està pensat per a donar-li un ús completament lliure, en funció de
les necessitats i característiques del moment i dels destinataris.
D’altra banda, us proposem utilitzar les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok, etc.) per a donar difusió de les activitats desenvolupades, utilitzant les etiquetes #DerechosInfanciayAdolescencia
#DiaDeLaInfanciayLaAdolescencia, i també el nom de l’activitat (p. ex. #TallertTikTokSaludable) i/o el dret o drets que s’estiguen promovent (p. ex. #DerechoaLaSalud). Si l’organització ja disposa de plataformes en línia com per
exemple el twitter d’algun Consell d’Infància i Adolescència, podeu fer-ne ús.
Si no en teniu i us abelleix crear un espai nou, avant! I no oblideu que també
comptem amb les etiquetes #PrenemLaParaula i #LaNostraVeu
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B.3.1.- EXPLICACIÓ DE LA FITXA
Per a donar a conéixer el desenvolupament de cada activitat proposada, s’han dissenyat un conjunt de fitxes. A continuació s’explica cada camp o
ítem que conforma la fitxa. Ha de prendre’s en consideració que hi ha alguns
camps que, a pesar que les seues opcions puguen ser delimitades, sempre
permet l’adaptació a les particularitats que cada persona que duga a terme
l’activitat considere o de les variants que lliurement es puguen decidir introduir. Com a exemple d’això, l’espai pot ser a l’interior d’un edifici, a l’exterior
per exemple d’una plaça. No obstant això, pot ser que l’activitat es puga fer
indistintament en un espai interior o exterior o que fins i tot es puguen combinar espais interiors o exteriors. D’altra banda, hi ha camps en determinades
activitats que poden quedar buits com pot ser el camp «Observacions» perquè
no es considera que l’activitat tinga aspectes a considerar en aquest camp.
Finalment, per a algunes activitats s’han proposat annexos que serveixen de
material de suport per al desenvolupament de l’activitat. A continuació, es
descriuen els camps de les fitxes.

NOM elDEnomL’ACTIVITAT
Núm. Conté
de l’activitat
tipus
Reflectix el tipus d’activitat segons la classificació de tècniques
d’animació. Fonamentalment, està classificada per la seua essència principal. En el apartat B.3.2 d’aquest document es desenvolupen les tipologies d’activitats emprades en aquesta guia.
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AGRUPACIÓ

EDATS

Aquest camp reflecteix la manera d’agrupar els participants per
a un desenvolupament adequat de l’activitat (per equips, individual, en parelles, grupal, etc.).
Indica les edats orientatives per a jugar l’activitat. Lògicament
es tracta d’una dada orientativa. Hi ha activitats que un xiquet o una xiqueta de menor edat pot realitzar-la amb l’ajuda
d’una persona amb major experiència. Cal prendre la indicació
d’aquest camp, com una simple orientació, de fet, en alguna
activitat pot ser que s’indique que l’edat és indiferent perquè
la mateixa activitat abasta un espectre molt ampli d’edat o la
mateixa activitat, amb xicotetes modificacions o adaptacions,
pot desenvolupar-se per a diferents grups d’edat.

Núm. PARTICIPANTS Indica el nombre de participants suposadament ideals per a
l’activitat. Com en les edats, s’ha de tindre en compte com una
orientació perquè altres aspectes com l’espai o el fet de poder
realitzar el joc de manera no simultània, permet que aquest
nombre varie substancialment. Hi ha certes activitats que s’ha
indicat que poden jugar un nombre il•limitat de participants.

13
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ESPAI

Reflecteix si el joc és més adequat per a jugar a l’interior d’un
edifici o a l’exterior, a l’aire lliure. Si una activitat pot estar indicada en tots dos entorns, contindrà el terme indiferent. D’altra
banda, en el cas d’activitats que es realitzen mitjançant una
plataforma en línia s’indicarà amb el terme “en línia”.

TEMPS PREVIST

Indicació del temps òptim estimat de duració de l’activitat. Novament es tracta d’una orientació més, i així ha de ser tinguda
en compte. Aspectes com un terreny de joc ampli, un nombre elevat de participants o l’organització pot fer incrementar aquest temps. No obstant això, cal remarcar que hauria
d’aproximar-se el màxim possible a l’estimació, un desenvolupament molt més extens pot provocar pèrdua d’interés en
l’activitat i una duració molt més breu, pot causar que els deixe
un sabor de boca agredolça, com quedant-se “amb ganes de
més”.

MATERIALS

Aací es posaran els materials que necessita l’activitat per a ser
desenvolupada. Per descomptat sempre es podran substituir
per elements similars. La quantitat de material, vindrà determinada pel nombre de participants. Es fa referència als annexos de fitxes dissenyades per a la mateixa activitat. No obstant
això, no s’esmenta el mobiliari que es requeriria, per exemple
per a realitzar una manualitat.

OBJECTIUS

Com el seu propi nom indica, s’assenyala què és el que principalment pot afavorir relacionant-ho, d’altra banda, amb articles de la Llei 26/2018 que es poden treballar amb cada activitat.
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CONSIGNES PRÈVIES Allò que tot el grup ha de saber i respectar durant tota la dinàmica com puga ser la limitació de l’espai. També s’assenyalen
aquelles qüestions que cal preparar amb anterioritat a l’execució de l’activitat com podria ser el disseny específic del mapa
de la nostra ciutat o l’ocultació d’una sèrie d’objectes que buscaran en l’activitat.
Desenvolupament Aquest és el cos de l’activitat i conté la descripció completa de
les indicacions per a fer el joc.

15

variants

Una simple modificació en una regla o un material utilitzat, pot
canviar sensiblement una activitat. Ací es reflectiran variacions
de l’activitat que permeten una altra modalitat de desenvolupament.

sabies què?

Aquest apartat fa esment a anècdotes, curiositats o fins i tot
algun dia commemoratiu que puga estar relacionat amb l’activitat proposada o amb els objectius i drets de la infància i
adolescència que aquesta pretén aconseguir o promocionar.

a debatre!

Aquest apartat suggereix preguntes o plantejaments que poden donar peu a generar un debat relacionat amb el contingut
de l’activitat amb la finalitat d’integrar l’experiència i promoure
la interiorització de l’aprés a través del pensament crític.
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Se suggereixen etiquetes per a, en cas de fer promoció i difusió
de les activitats o imatges del seu desenvolupament en les diferents xarxes socials, s’inserisquen en les publicacions a fi de
crear una xarxa de cada activitat en les diferents localitats on
s’haja dut a terme i poder augmentar-ne la difusió.
Se suggereixen enllaços a pàgines web o documents en línia
amb material de suport que pot servir per a donar a conéixer
aspectes interessants relacionats amb la temàtica de l’activitat
enllaços d’interés o amb el dret destacat a les xiquetes, xiquets i adolescents.
Aquesta icona, en la versió interactiva, et porta a visitar el vídeo o pàgina web enllaçada.
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B.3.2.- TIPUS D’ACTIVITATS
A continuació es desenvolupen les diferents opcions que pot
contindre el camp «Tipus» de les fitxes d’activitats. S’ha pres
com a referència una classificació d’activitats de l’àmbit de
l’animació sociocultural.
TALLER

Treball efectuat amb les mans, amb l’ajuda d’eines o sense,
en què es busca realització personal i creativitat. Els tallers
ens brinden la possibilitat de poder transmetre una gran
quantitat de valors que van implícits en el procés de realitzar
el mateix taller.

JOC DE PROVES / GIMCANA

És un joc per equips en el qual fa falta superar unes proves
per les quals s’obtenen punts. És una espècie de concurs per
equips que se sol practicar a l’exterior. Resulta guanyador
el grup que més proves o punts obtinga durant un període
determinat. Els amplis espais oberts i un nombre elevat de
participants són requisits imprescindibles per a l’èxit d’una
gimcana.

JOC D’ORIENTACIÓ

Es tracta de jugar amb un entorn físic i aprendre a orientar-se mitjançant la dinàmica amb mapes, brúixoles, GPS o
símbols. A aquest joc se’l sol ambientar (cerca d’un tresor
per exemple) o complementar amb la realització de proves.

JOC DE PISTES

Mitjançant indicacions i pistes, el grup ha d’anar aconseguint
complir les instruccions que se li han donat prèviament per a
arribar a un lloc determinat per exemple o per a aconseguir
superar uns objectius.
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JOC DE RASTREIG

Delimitat un espai, se li donen indicacions al grup dels objectes que ha de trobar sense especificar la ubicació exacta ni
un orde establit.

JOC CREATIU

Que es divertisquen i compartisquen coneixements i experiències a través de la creativitat i l’expressió individual (a
través d’elements artístics i culturals).
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c. conclusió
El propòsit d’aquesta guia és sumar-se al foment de la participació de
la infància i adolescència com a ciutadania activa en l’exercici dels seus drets.
A través del coneixement i sensibilització de cadascun d’ells aconseguim que
puguen exercir-los i reivindicar-los.
A través del joc i de l’oci educatiu, s’aconsegueix integrar de manera
accessible i directa el coneixement d’aquests drets i garanties en la dinàmica
quotidiana dels xiquets, xiquetes i adolescents.
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d. fitxes
· 1. a primera vista

· 12. història del meu nom

· 2. a la recerca dels meus drets

· 13. el meu arbre familiar

· 3. Qui és qui?

· 14. Receptes intergeneracionals

· 4. El meu poble al detall

· 15. Violentòmetre escolar

· 5. Geocerca

· 16. Xarxa creativa i cultural

· 6. relleu pels teus drets

· 17. Què vull veure créixer?

· 7. Comparteix drets

· 18. Trivial de drets

· 8. arbre de la protecció

· 19. Torneig de freestyle Temàtic

· 9. free tour

· 20. Micro Obert

· 10. Berenar inercultural
· 11. tik tok saludable
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1

A PRIMERA VISTA

TIPUS TALLER

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

En parelles

Indiferent

Il·limitat

Indiferent

1 hora

MATERIALS

No calen.

OBJECTIUS

• Presentació i presa de contacte.
• Ser conscients de la diversitat individual i la seua riquesa.
• Foment de la cultura del bon tracte.

CONSIGNES PRÈVIES
Des de l’organització, heu de decidir com s’organitzarà la formació de parelles. Les consideracions que cal tindre en compte són 1) afavorir agrupacions
de persones que no es coneguen prèviament, i 2) tindre en compte la distribució per edats perquè les reflexions de parella, després de fer l’exercici, puguen
compartir-se sense grans dificultats. Us deixem ací alguns suggeriments que podeu utilitzar o que us poden donar idees (ningú millor que l’equip organitzador
sap quina és la millor manera):
Traure d’una caixa paperets en els quals hi haja escrites diverses parelles de
paraules (tantes com parelles hi participen) que s’associen per l’ús que se’n pot
fer. Cada persona trau un paperet i cerca la persona amb la qual formaria la
parella ideal. Alguns exemples: un caragol i un tornavís, un tap i una botella, una
agulla i un didal, un clau i un martell, etc.
Traure d’una caixa paperets en els quals hi haja escrites diverses parelles de
paraules (tantes com parelles hi participen) que s’associen pel color que tenen.
Cada persona trau un paperet i cerca la persona amb la qual formaria la parella ideal. Alguns exemples: cel i mar, mandarina i capvespre, sol i llima, farina i
sucre, carbó i pupil·la, etc

21
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Desenvolupament
1. Assentar-se enfront de la parella. Una de les persones que integra el
tàndem, es mantindrà amb expressió neutral, mentres l’altra anirà enunciant
característiques que imagina sobre la xiqueta, el xiquet o l’adolescent que té
davant (“crec que tens una germana major, crec que t’agrada muntar en patí,
crec que el teu color favorit és el taronja”, etc.)
2. S’intercanviaran els rols.
3. Es comprova quines coses s’han encertat i quines no.
4. Diàleg de grup sobre les coses que podem aprendre i compartir amb
la nostra parella. Reflexió sobre el paper que tenen els prejudicis en les relacions
socials.

sabies què?
La primera impressió que formem d’algú diu més de les experiències personals
que hem tingut en la nostra vida que de com és realment l’altra persona. Així
que… desafieu els estereotips i els prejudicis que salten de manera automàtica!

a debatre!
Què he descobert de la persona amb la qual he compartit l’activitat? Què
compartim?
Què pot ensenyar-me?
Quin paper tenen els prejudicis?

#aPrimeraVista #DretALaDiversitat

enllaços d’interés
Campanya “En què som diferents?” que va dur a terme l’entitat
Lliga Espanyola d’Educació, amb el finançament del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2018)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
106&v=L1mDeDyriLc&feature=emb_logo
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2

A LA RECERCA DELS MEUS DRETS
TIPUS JOC D’ORIENTACIÓ

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Familiar

5-99 anys

Il·limitat

Exterior ampli

1 hora

MATERIALS

• Fitxa control d’ubicació dels drets (Annex 2A).
• Fitxes dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents (Annex 2B).
• Fitxa d’anotacions per a les persones participants (Annex 2C).
• Plànols de la zona de joc (on marcarem amb lletres diferents punts).
• Bolígrafs, llapis o retoladors.

OBJECTIUS

• Adonar-se de l’entorn urbà de la població on vivim.
• Fomentar els vincles familiars mitjançant el treball en
equip.
• Conéixer els drets dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents.
• Potenciar habilitats d’orientació.

CONSIGNES PRÈVIES

Exemple de plànol amb zona delimitada de joc

Prèviament, cal marcar els diferents
punts on les persones participants
han d’anar a buscar els drets. En
l’Annex 2A, s’indica una sèrie de
llocs recomanats que tindran relació
amb algun dret de la Llei 26/2018,
de drets i garanties de la infància i
l’adolescència.
A continuació, cal distribuir les fitxes
dels drets (Annex 2B) en els diferents
llocs marcats en el plànol de la zona
de joc
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El joc consisteix a buscar els diferents llocs marcats en el mapa
i anotar en l’Annex 2C el dret que es troba en aquest punt.

Desenvolupament
		

A mesura que hi acudisca una família, pot iniciar la seua investigació. És a dir, no s’ha de
donar un inici simultani a tots els equips.
Es donen les instruccions del joc i es lliura, a cada equip, un plànol amb els punts marcats
on ha d’anar a buscar, un bolígraf (o llapis o retolador) i una fitxa d’anotacions (Annex 2C)
en la qual marcarem l’hora en què comencen el joc.
Cada equip acudirà en l’ordre que desitge als diferents punts marcats en el pla. Una vegada en el punt marcat, anotarà en l’Annex 2C el punt on ha trobat aquest dret. Per exemple, imaginem que l’equip 1 decideix anar al seu punt A, que està marcat a l’escola. Una
vegada arribe a l’escola, llegirà l’article 43 de la Llei 26/2018, buscarà aquest dret en el seu
full annex IV i anotarà que la fitxa que diu La Generalitat ha de garantir a tots els xiquets, les
xiquetes i els adolescents de la Comunitat Valenciana, amb igualtat d’oportunitats, l’exercici ple del dret a l’educació, que comprén l’accés efectiu, la permanència i la promoció
en un sistema educatiu equitatiu i inclusiu en tots els nivells correspon al punt A. Així, successivament, fins a anotar cada dret en el corresponent punt del pla on l’ha trobat.
Quan hi haja anotat tots els drets, acudirà al punt de control i d’inici del joc i mostrarà la
fitxa, que serà controlada i verificada.

OBSERVACIONS

sabies què?

Fa falta almenys una persona adulta en cada equip.

La llei d’infància de la Comunitat Valenciana va ser la primera vegada en
què xiquets i xiquetes van participar directament en l’elaboració d’una norma de la Generalitat.

#ALaRecercaDelsMeusDrets #DretAConéixerlEntorn
#ParticipeEnElMeuEntornUrbà

enllaços d’interés
La Llei pot consultar-se íntegrament en l’enllaç següent:
https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/l/2018/12/21/26/vci

Hi ha també un format amigable de la Llei en format
de còmic, titulat «La nostra Veu»

guia de recursos i activitats
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qui és qui?

TIPUS TALLER

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Grups de 5
persones

Indiferent

Il·limitat

Interior

3 sessions d’1
hora

MATERIALS

En funció de les necessitats dels grups.

OBJECTIUS

• Conéixer la Convenció sobre els Drets del Xiquet.
• Fomentar el dret a participar plenament com a ciutadania
activa, per mitjà de referents infantils i adolescents que han
contribuït al reconeixement i a la promoció dels drets de la
infància i l’adolescència.

CONSIGNES PRÈVIES
Donar a conéixer la Convenció sobre els Drets del Xiquet (Annex 3A) i qualsevol
altre material que es considere oportú com a preparació prèvia per a enriquir
l’experiència.

Desenvolupament
• Sessió 1: introducció a la Convenció sobre els Drets del Xiquet i cerca d’informació sobre xiquetes, xiquets i adolescents que han contribuït al reconeixement i a la promoció dels drets de la infància i l’adolescència.
• Sessió 2: exposició, per grups, del procés d’investigació.
• Sessió 3: mantenint l’agrupació i fent ús de tres objectes, es triarà un personatge, dels que s’hagen exposat en la sessió anterior, per a representar-lo i que
la resta l’endevine.
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OBSERVACIONS

En l’Annex 3A es presenten algunes propostes de treball.

sabies què?
Molt abans de la Convenció sobre els Drets del Xiquet, les xiquetes i els xiquets
de l’Amèrica Llatina van lluitar per millorar les condicions de vida de xiquets,
xiquetes i adolescents treballadors mitjançant moviments socials en els quals
reivindicaven el seu reconeixement com a subjectes de drets i protagonistes del
seu desenvolupament.

a debatre!
En el vostre entorn, quin dret de la infància i l’adolescència penseu que
hauria de potenciar-se?
Què podríeu fer per a contribuir al reconeixement i a la promoció
d’aquest dret?

#QuiÉsQui
#DretALaParticipació
#DretALaCultura
#DretAlEducació

enllaços d’interés
Si sentiu curiositat per conéixer el que s’està fent juntament amb altres
països, en el web de la Generalitat podeu trobar la Convenció sobre
els Drets del Xiquet, així com altres documents internacionals
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/internacional

guia de recursos i activitats
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EL MEU POBLE AL DETALL

TIPUS JOC DE PISTES

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Equips

12-17 anys

Il·limitat

Exterior o interior

1 hora

MATERIALS

• Fitxa Instruccions del joc (Annex 4A).
• Fitxa Control de fotos (Annex 4B).
• Plànol delimitat de la zona de joc.
• Telèfons mòbils amb connexió de dades i compte d’Instagram
(la mateixa quantitat per equip).

OBJECTIUS

• Conéixer l’entorn urbà de la població on vivim.
• Aprendre a fer un ús alternatiu de les xarxes socials.
• Potenciar habilitats d’observació.

CONSIGNES PRÈVIES

Exemple de plànol amb zona delimitada de joc a Cullera

Prèviament, fa falta que cada membre de la direcció del joc cree un
compte d’Instagram (o qualsevol
altra xarxa social o plataforma interactiva que es considere idònia) per
al joc (si es preveu que hi haurà molts
participants, es poden crear diversos
comptes i que hi haja diverses persones directores de l’activitat). Per
exemple, en el cas que hi haja tres
persones dirigint: «El meu poble al
detall 1», «El meu poble al detall 2» i
«El meu poble al detall 3».
Resulta indispensable delimitar la zona de joc (preferiblement amb un plànol), fotografiar almenys 40 «detalls» dins de la zona de joc i la solució (seran les mateixes en tots els
comptes d’Instagram que s’hagen creat).
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Cal publicar les fotos «detall» en el compte o els comptes d’Instagram creats i assignar un
número a cada una.
Cal assenyalar que ha de buscar-se un equilibri entre l’extensió de l’espai, d’una banda, i la
dificultat de les imatges, d’altra banda, per tal que la duració de l’activitat siga la que s’haja proposat. Un terreny de joc excessivament ampli provocarà que, quan finalitze l’activitat, els diferents equips hagen localitzat poques fotos, però un espai molt xicotet farà que
s’acabe molt abans del que s’havia previst i que, potser, es creen espais de temps morts
en la programació general d’activitats. De la mateixa manera, es recomana seleccionar
imatges fàcils i algunes altres de més complexitat perquè els participants puguen estar “a
la caça” de llocs durant tot el temps previst de joc.
També cal crear la fitxa de control de fotos (Annex 4B).

Desenvolupament
El joc consisteix a buscar el lloc on estan les fotos «detall» que la direcció de joc ha publicat
en el compte corresponent d’Instagram, fotografiar-se en aquests llocs de manera que hi
apareguen almenys tres persones de l’equip, però sense que en cap de les fotografies es
veja el rostre de ningú.
Distribuir les persones participants en equips que s’anomenaran per números (equip 1,
equip 2, equip 3,...). Cada equip ha de tindre la mateixa quantitat de telèfons mòbils disponibles per al joc (amb connexió de dades i compte d’Instagram).
Cada participant amb mòbil ha de buscar en Instagram el compte que haja creat el seu
director o directora del joc i agregar-lo a les seues amistats. En aquest punt, si hi ha més
d’una directora o director de joc, s’assignaran quatre equips per membre de la direcció
de joc i se li indicarà a cada equip el compte que ha de seguir; és a dir, quatre equips seguiran «El meu poble al detall 1», altres quatre equips seguiran «El meu poble al detall 2» i,
així, successivament. És important assegurar-se que segueixen el compte que hem indicat,
ja que en distingir-los només amb un número, no seria estrany que algun participant es
poguera confondre.
Una vegada faça la foto, l’equip ha de seguir els passos següents:
1. Publicar-la en el seu compte d’Instagram.
2. Etiquetar la direcció (recordem que el seu compte era
«El meu poble al detall 1», «El meu poble al detall 2» o…) .
3. En la descripció de la foto que publiquen, han d’escriure el
número d’aquesta. És a dir, si la direcció del joc havia publicat
la foto de l’exemple anterior de les columnes com a «20», en
la foto que publique l’equip, s’ha de fer constar en la
descripció que és la foto 20 i escriure també el
nom del seu equip.

guia de recursos i activitats
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Per exemple:

La direcció del joc, quan veja que l’han etiquetada en una foto, comprovarà que
compleix els requisits (hi ha almenys tres membres del grup sense mostrar el seu rostre, han indicat el número del seu grup i han escrit el número de la foto).
Si és correcta, li farà un «m’agrada» a la foto. Aquest «m’agrada», o «like», li indicarà
a l’equip que la foto és correcta i que se li ha puntuat. Seguidament, el director o la
directora anirà a la fitxa de control de fotos (Annex 4B) i anotarà la puntuació que li
correspon a l’equip que ha publicat correctament la foto, segons el criteri següent:
• 10 punts al primer equip que trobe la fotografia.
• 5 punts en el segon equip que trobe la fotografia.
• 1 punt a la resta d’equips que trobe la fotografia.
NOTA: si algun membre de l’equip no està publicant correctament les fotografies,
la direcció del joc ha d’enviar-li un missatge pel xat d’Instagram per a indicar-li què
ha de rectificar.
El joc s’acabarà quan algun equip s’haja fotografiat en totes les imatges publicades
per la direcció del joc o quan passe una hora des del senyal d’inici del joc. En qualsevol cas, la direcció del joc hauria de publicar una imatge nova que indique que
el joc ha acabat i que tots i totes han de tornar al lloc d’inici.
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OBSERVACIONS

En cada lloc on pose «El meu poble», cal canviar-ho pel nom del nostre
poble.
L’explicació de l’activitat està basada en l’aplicació d’Instagram, ja que
és la més estesa entre la població a la qual es dirigeix aquesta activitat. No
obstant això, pot adaptar-se a altres aplicacions i/o xarxes socials.

sabies què?

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
també disposa de comptes de Facebook i Twitter.

#ElMeuPobleAlDetall
#DretAConéixerlEntorn
#ParticipeEnElMeuEntornUrbà

enllaços d’interés
Xarxes Socials de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Gva Inclusio i Politiques Inclusives

@GVAinclusio
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Geocerca

TIPUS JOCS D’ORIENTACIÓ

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Equips

12-17 anys

Il·limitat

Exterior

1 hora

MATERIALS

OBJECTIUS

• Caixes per a amagar els contenidors.
• Contenidors: objectes xicotets (pilota, cotxet, nina, maquineta de fer
punta…) o llibretes.
• Bolígrafs.
• Annex 5A: Anotacions per als participants.
• Telèfons mòbils amb connexió de dades i amb l’aplicació Geocaching i un compte instal·lats (la mateixa quantitat per equip).
• Adonar-se de l’entorn urbà de la població on vivim.
• Fomentar els vincles familiars mitjançant el treball en
equip.
• Conéixer els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents.
• Potenciar habilitats d’orientació.

CONSIGNES PRÈVIES
• Entreu en www.geocaching.com i creeu un compte.
• En la secció “Amagar i buscar un contenidor”, introduïu el codi postal i busqueu els geocontenidors ja col·locats que puguen servir-nos.
• Busqueu altres llocs per a amagar contenidors i assegureu-vos que està permés fer-ho.
• Creeu el contenidor, trieu un recipient adequat i amagueu-lo amb una etiqueta en l’exterior que permeta identificar-lo com un geocontenidor. Es recomana, per al bon desenvolupament del joc, que siguen objectes xicotets i
fàcilment identificables, de manera que els participants només hagen d’anotar l’objecte que han trobat. Una altra opció seria que els contenidors siguen
“llibres de visita”, de manera que cada equip, quan localitze el contenidor,
anote en aquest llibre que el seu equip l’ha localitzat.
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• Anoteu les coordinades GPS de la ubicació exacta del contenidor i registreu-ho
en el web www.geocaching.com
Es recomana preveure un temps anterior al desenvolupament del joc perquè els
participants instal·len l’aplicació i s’hi familiaritzen.
Els participants es distribueixen en equips. Cada equip ha de tindre la
mateixa quantitat de telèfons mòbils disponibles per al joc (amb connexió
de dades i compte de Geocaching)..

Desenvolupament

Cada participant amb mòbil ha de localitzar en l’aplicació Geocaching els geocontenidors que hi ha distribuïts pel terreny de joc i, una vegada els haja trobats, en funció del tipus
de contenidor, fer el següent:
• Objecte: anotar en la fitxa de control (Annex 5A) les coordenades GPS, on l’ha
trobat i de quin tipus d’objecte es tracta.
• Llibre de visita: anotar en aquesta llibreta una frase que permeta identificar que
el seu equip ha trobat el contenidor (per exemple: nom dels membres, data i hora)
És molt important remarcar als participants que han de parar molta atenció a com estava
amagat el contenidor i tornar-lo a col·locar de la mateixa manera.
Finalitzat el joc, es farà recompte dels contenidors que ha localitzat cada equip.

OBSERVACIONS

sabies què?

La geocerca és un joc tecnològic per a trobar tresors mitjançant dispositius
de GPS. La idea principal és trobar els recipients amagats a l’aire lliure, anomenats geocontenidors, i, després, compartir la vostra experiència en línia.
Tothom pot usar les coordenades en www.geocaching.com per a localitzar
els geocontenidors.

La geocerca va començar com a mer entreteniment el maig de 2000 i s’ha
convertit, amb el pas del temps, en una pràctica estesa en multitud de països i amb milions de contenidors o tresors a tot el món.

#Geocerca
#DretAConéixerlEntorn
#ParticipeEnElMeuEntornUrbà

enllaços d’interés
Hi ha un web en espanyol que els geocercadors han creat per a
compartir tot allò que tinga relació amb la geocerca:
http://www.Geocercaspain.es/
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6
AGRUPACIÓ

EDATS

Equips

6-18 anys

RELLEU PELS TEUS DRETS

TIPUS JOC DE PROVES / GIMCANA

Núm. PARTICIPANTS
Tantes persones per
equip com a imatges
de drets es treballen
i tants equips com es
considere.

ESPAI

TEMPS PREVIST

Exterior

1-2 horas

amb alguna paret en un dels
extrems.

MATERIALS

• Cartells amb els noms dels drets que es vol treballar (p. ex. dret a un
habitatge digne).
• Imatges amb escenes que representen els drets a treballar (p. ex.
imatge d’una casa).
• Tauleta o cistell on deixar les imatges perquè siguen recollides (una
unitat per equip).
• Material adhesiu (cel·lo, cola, velcro, etc.) per a col·locar els cartells i
les imatges a la paret (una unitat per equip.

OBJECTIUS

• Fomentar l’esport, l’activitat física i l’oci educatiu.
• Fomentar el treball en equip.
• Fomentar el coneixement dels drets.

CONSIGNES PRÈVIES
• Es formen els equips tenint en compte una distribució paritària de gènere i
d’edat.
• S’estableix, prèviament, l’ordre en el qual eixirà cada participant. La persona
que isca serà, aleshores, portaveu de la resposta, en forma de dret, que l’equip
donarà a la imatge que se li presente, i la prendrà com a relleu. Això es farà de
manera rotativa, de manera que totes les persones participaran com a portaveus i prenedores del relleu.
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• Al fons de l’espai en el qual es desenvolupe l’activitat, es col·locaran uns cartells
amb el nom dels drets que es treballaran a una altura prou alta perquè els xiquets,
les xiquetes i els adolescents hi vagen col·locant davall les imatges que aconseguisquen portar fins allí. Tot això, quan finalitze l’activitat, podrà observar-se com
un gran mural.
• Es col·locarà, així mateix, una tauleta o un cistell amb les imatges i el material
necessari per a apegar-les al final del recorregut de cada equip.

Desenvolupament

sabies què?
a debatre!

1. A l’inici de l’activitat, una persona dinamitzadora per equip mostrarà una
imatge que represente un dret concret.
2. Els participants tractaran d’endevinar a quin dret fa referència
3. El xiquet, la xiqueta o l’adolescent portaveu anirà comunicant les respostes debatudes en equip fins que trobe la correcta.
4. Una vegada l’equip haja encertat la resposta, el portaveu prendrà el
relleu, que serà la imatge presentada, i correrà fins al fons de l’espaii.
5. Quan arribe al fons de l’espai, col·locarà la imatge davall del cartell que
continga el nom del dret correcte i agafarà una altra de les imatges i la
portarà corrent al seu equip.
6. Una vegada arribe a l’equip, es repeteixen els passos 2, 3, 4 i 5 fins a completar el mural dels drets que s’haja anat construint amb la participació de
tots els participants.

Si us digueren “corre com una xiqueta!”, què hi faríeu? Potser canvieu
d’idea després de veure aquest vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk)
• A més de la manera de córrer, en quines altres activitats esportives es
discrimina les xiques pel fet de ser-ho?
• Per què penseu que ocorre aquesta desigualtat entre xics i xiques en
l’esport?

#RelleuPelsTeusDrets
#DretAlOciEducatiu
#DretAlEsport

enllaços d’interés
Campanya Nike De què estan fetes les dones?:
https://www.youtube.com/watch?v=UNf2xUKZRAM
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CompARTEix drets

TIPUS JOC CREATIU

AGRUPACIÓ

EDAtS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

Individual

Indiferent

Il·limitat

Interior

TEMPS PREVIST
1 jornada

matí o vesprada

MATERIALS

• Pintures, papers, tisores, plastilina, cartolines, etc.
• Dues cadires i una taula.

OBJECTIUS

• Promocionar el dret a la llibertat d’expressió i a la creació intel·lectual.
• Permetre un canal de comunicació en el qual les xiquetes, els xiquets i els adolescents puguen expressar les seues emocions, opinions
i propostes per mitjà de l’art.
• Promoure el dret de la infància i l’adolescència a participar plenament en la vida cultural i artística de la comunitat, com a part creadora de la cultura comuna.
• Promoure la creativitat i la canalització d’emocions per mitjà de
l’art.
• Fomentar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents reflexionen
sobre la situació de la infància i l’adolescència.

CONSIGNES PRÈVIES
En una habitació àmplia, es col·loca, en un espai aïllat, un espai preparat amb material per a produir, en el moment, alguna creació artística (pintures, papers, tisores,
cartolina, purpurina, adhesius, etc.), amb dues cadires i una taula.
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DESENVOLUPAMENT

1. La persona que dinamitze l’activitat començarà la creació: es col·loca
en l’espai aïllat i crea una cosa artística relacionada amb els drets de la
infància i l’adolescència (per exemple, un dibuix d’una classe de col·legi
per a representar el dret a l’educació).
2. El primer participant entra en l’espai, s’asseu en la cadira lliure i tracta
d’endevinar el dret que s’ha representat, en el cas de l’exemple, en el
dibuix.
3. Una vegada haja encertat el dret, la persona dinamitzadora li entrega,
com a regal, l’obra artística que ha confeccionat i li fa una petita explicació d’aquesta.
4. La persona que ha entregat la seua obra ix de l’espai.
5. Hi entra una altra persona i, llavors, la persona que ha rebut l’obsequi es
posa en el paper de la persona anterior: ara ha de confeccionar la seua
pròpia peça artística perquè l’endevine la persona que acaba d’entrar, a
qui li la regalarà després d’una petita explicació.
6. La sèrie de passos es repeteixen successivament fins que finalitze la jornada.

OBSERVACIONS

sabies què?

a debatre!

Com a alternativa, les obres es poden exposar temporalment en
un espai habilitat a aquest efecte, perquè altres persones puguen
gaudir-les. Quan es retiren, cada participant podrà recuperar el
seu obsequi.

Sabies que a algunes persones, quan contemplen una obra d’art, quasi els
agafa un patatús? Sí, literalment! Es coneix com a Síndrome de Stendhal i fa
referència a persones a les quals el cor els batega amb força o que poden
arribar a sentir marejos quan senten que una cosa és molt, molt bonica.

• Quina cosa us sembla tan bonica que n’hi ha per a estar prop
de la síndrome de Stendhal?
• Què pot aportar l’art a la vida dels xiquets, de les xiquetes i dels
adolescents?

#CompARTeixDrets
#DretAlExpressió
#DretAlArt
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36

8

37

ARBRE DE LA PROTECCIÓ

TIPUS TALLER

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Individual

Indiferent

Indiferent

Interior

1 hora

MATERIALS

• Fulls.
• Material per a escriure i pintar (llapis, retoladors, aquarel·les).
• Revistes i periòdics.
• Tisores i cola.

OBJECTIUS

• Promocionar el dret al bon tracte i a la protecció de la integritat física.
• Sensibilitzar els xiquets, les xiquetes i els adolescents sobre els
diferents tipus de maltractament i el seu dret al bon tracte i a la
protecció de la seua integritat davant d’aquestes situacions.
• Fomentar el coneixement de les persones, les institucions i/o
els recursos als quals un xiquet, una xiqueta o un adolescent pot
acudir per a denunciar una situació de maltractament o per a
sol·licitar protecció.
• Promocionar el deure de notificació (article 92 de la Llei).
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Desenvolupament

1. Per a introduir l’activitat, la persona dinamitzadora farà una explicació
de què és el maltractament infantil i s’entaularà un petit debat sobre el
procediment de denúncia d’aquesta situació.
2. Es reparteixen fullsi es dona la consigna que dibuixen l’arbre de la protecció: un arbre amb tronc i una copa formada per molts cercles de diferents dimensions.
3. Es facilita material (llapis, colors, revistes, tisores, cola, etc.) perquè hi puguen escriure, dibuixar o fer un collage i representar, dins dels cercles, les
persones, les institucions i/o els recursos als quals poden acudir en cas de
necessitar protecció.
4. Tancament de l’activitat amb la posada en comú dels arbres, a fi de
construir, entre tots, una conclusió sobre el dret al bon tracte i el procediment de denúncia de les situacions de maltractament.

El 116111 és el telèfon de la infància. S’hi pot telefonar per a comunicar
situacions de risc i rebre assessorament. És gratis i funciona les 24 hores
del dia!

sabies què?

En aquest enllaç hi ha tota la informació sobre el telèfon 116111:
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/telefono-atencion_infancia

a debatre!
• De quina manera podem fomentar el bon tracte al nostre barri? I en la societat?

#ArbreDeLaProtecció
#DretAlBonTracte
#NoMésMaltractamentInfantil
#NiUnDiaAmbViolència

enllaços d’interés
Com faríeu visible el maltractament? Ací podeu veure com es va
fer la campanya contra el maltractament infantil de la Fundació
ANAR i GREY:
https://www.youtube.com/watch?v=-75RV7LwUWM

guia de recursos i activitats

38

9

FREE TOUR

TIPUS JOC ESPORTIU

AGRUPACIÓ

EDATS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Grupal

Indiferent

Exterior

1-2 horas

MATERIALS

• Càmera o mòbil.

		
OBJECTIUS

• Promoure el dret de la infància i l’adolescència a participar
en la planificació urbanística del seu entorn urbà, des de la seua
perspectiva i les seues necessitats específiques.
• Fomentar que els adolescents vinculen els seus drets en relació amb el
medi ambient, l’entorn urbà i la mobilitat amb la seua pròpia situació, i
reflexionen sobre les seues necessitats.
• Conéixer l’entorn urbà a través de la mirada dels adolescents.
• Crear un canal de participació en el qual la ciutadania adolescent
puga proposar millores en la concepció i distribució de l’espai, i
transmetre a la població adulta aquestes idees de manera vivencial.
• Promoure el desenvolupament de la capacitat de reflexió i comunicació
dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents.
• Integrar l’ús de xarxes socials amb la promoció dels drets i la participació
de la infància i l’adolescència.

CONSIGNES PRÈVIES
Si és necessari, es divideix els xiquets, les xiquetes i els adolescents en grups per
zones de la localitat. Cada grup fa una visita guiada per la localitat o una zona
concreta, segons s’haja organitzat, per a les persones que s’apunten a la trobada.

39

guia de recursos i activitats

Les persones que s’apunten al tour poden ser persones adultes i també persones menors
d’edat que vulguen saber més sobre els recursos disponibles i pròxims des de la mirada de
la infància i l’adolescència.
		1. Es concreta un punt d’eixida i una hora a la qual hauran d’acudir les
DESENVOLUPAMENT persones que vulguen gaudir de la visita guiada.
		2. El grup o els grups emprendran el recorregut guiat que hagen planificat
i destacaran aquells punts que consideren des del seu punt de vista.
		3. Per a enriquir el recorregut, els participants podran fer el tour proveïts
d’una càmera o un mòbil amb els quals captar aquells llocs de la seua localitat que els
agradaria destacar per alguna raó (perquè els resulte molt interessant, o bé alguna cosa
que desitgen modificar).
4. Les fotografies es poden exposar en una plataforma en línia (Twitter, Instagram...) o en
comptes personals, per a comentar el que es vulga sobre les fotos. Es poden emprar, a
més, les etiquetes que s’indiquen en l’apartat “Etiqueta” i/o aquelles que se us ocórreguen.
També podrien utilitzar-se les etiquetes genèriques #DretsInfànciaIAdolescència #DiaDeLaInfànciaIlAdolescència.

sabies què?

Saps què és el programa “Ciutats amigues de la infància”? És un projecte que promou que una ciutat, poble, comunitat o sistema de govern local es comprometa amb el compliment dels drets de les xiquetes, dels xiquets i dels adolescents.

a debatre!
• De quina manera organitzaríeu una ciutat perquè tinga en consideració la infància i
l’adolescència? Divagueu! La imaginació no té fronteres.

#FreeTour
#ParticipeEnElMeuEntornUrbà
#DretAUnEntornAmigable

enllaços d’interés
Si voleu conéixer els diferents programes amb els quals les ciutats poden fomentar el bon tracte a la infància, feu una ullada a
aquests enllaços:
https://ciudadesamigas.org/
https://www.edcities.org/

guia de recursos i activitats
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BERENAR INTERCULTURAL
TIPUS TALLER

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Grupal

Indiferent

Il·limitat

Interior

2 horas

MATERIALS

		
OBJECTIUS

• Taula o taules.
• Tovallons.

• Promocionar el dret a una alimentació diversa i saludable.

• Fomentar el coneixement i respecte de la diversitat cultural de l’entorn i
del dret a participar en la vida cultural.
• Fomentar la inclusió de minories culturals.
• Promoure activitats de tipus intergeneracional i d’oci en família.

CONSIGNES PRÈVIES
• No és necessari que les famílies siguen nombroses, ni que hi haja necessàriament un vincle de consanguinitat. Es considerarà com a família
una xiqueta, un xiquet o un adolescent acompanyats d’una persona adulta de referència.
• A mesura que hi acudisquen les famílies, aniran apuntant-se en una llista
(nom de la família + plat + país/regió de procedència).
• Cal sol·licitar que cada família porte els seus propis coberts i plats, per a
evitar consumir plàstic de manera innecessària.
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		1. Cada família porta un plat típic del seu país, o bé un plat nacional però
DESENVOLUPAMENT característic d’alguna regió concreta que li agradaria donar a conéixer.
		2. El menjar es col·loca al llarg d’una o de diverses taules a manera de
còctel.
		3. Abans de començar a menjar, cada família disposarà (en l’ordre d’anotació de la llista) d’uns minuts per a explicar les peculiaritats culturals del plat que ha portat.
4. I a menjar!

OBSERVACIONS

sabies què?

Variants de l’activitat: en lloc de conjuminar plats de menjar, el motiu de
la trobada intercultural pot ser a través de balls populars, vestits, jocs, dites,
refranys, o qualsevol altra característica que es considere interessant.

El 16 de novembre és el Dia Internacional per a la Tolerància. Quines
activitats se t’ocorren per a celebrar-ho?
#BerenarIntercultural
#DretALaDiversitatCultural
#DretAUnaAlimentacióDiversa

enllaços d’interés
Coneixes el projecte Aula Intercultural? dona-li una ullada al material
oferit per a aconseguir els reptes d’integració i convivència
intercultural que necessitem per a crear una societat
inclusiva:
https://aulaintercultural.org

guia de recursos i activitats
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TIK TOK SALUDABLE

TIPUS TALLER

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Indiferent

Indiferent

Il·limitat

En línia

Lliure

MATERIALS

• Aplicació de mòbil

		
OBJECTIUS
		

• Promocionar el dret al gaudir del millor estat de salut possible.
• Facilitar als xiquets, a les xiquetes i als adolescents que expressen
les seues opinions i reivindiquen els seus drets per mitjà de la
comunicació visuall.
• Integrar l’ús de xarxes socials amb la promoció dels drets i la participació
de la infància i l’adolescència.
• Fomentar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents reflexionen sobre la
salut de la infància i l’adolescència.
• Promoure el desenvolupament de la creativitat i la comunicació dels xiquets,
de les xiquetes i dels adolescents.
• Permetre un canal de comunicació en el qual les xiquetes, els xiquets i
els adolescents puguen expressar les seues emocions, opinions i propostes.
• Crear un espai en el qual la ciutadania conega les opinions de la
infància i l’adolescència.

CONSIGNES PRÈVIES
La duració dels vídeos serà de 15 segons, en format vertical, amb la possibilitat
d’incloure filtres divertits i cançons populars per a donar-los més ritme.
El contingut serà lliure i divers, relacionat amb la salut, i podrà atendre’s a les temàtiques que es proposen: promoció de l’activitat física (article 37), educació afectivosexual (article 38), salut mental (article 39), protecció enfront del consum d’alcohol, tabac, drogues, jocs d’atzar i altres conductes addictives (article 40).
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		1. Introducció al Tik Tok: explicació del funcionament bàsic.
DESENVOLUPAMENT
		2. Creació de campanyes per a la salut per mitjà de vídeos Tik Tok, dirigides
a la població infantil i adolescent, que tindran com a objectiu el foment de
coneixements, d’habilitats i de capacitats que afavorisquen
comportaments saludables.
		3. Els vídeos es poden exposar en una plataforma en línia (Twitter, Instagram...) o en comptes personals, per a comentar el que es vulga sobre aquests. Es poden
emprar, a més, les etiquetes que s’indiquen en l’apartat “Etiqueta” i/o aquelles que se
us ocórreguen segons la temàtica que s’haja triat (p. ex. #DretAlEducacióAfectivosexual
#DretALaSalutMental). També podrien utilitzar-se les etiquetes genèriques #DretsInfànciaIAdolescència #DiaDeLaInfànciaIlAdolescència.

OBSERVACIONS

Les inscripcions estan dirigides a persones menors de 18 anys, però també hi
poden col·laborar familiars adults, com mares o pares, per a aprendre a utilitzar aquesta aplicació i tractar d’adaptar-se als temps i compartir aquesta
classe d’oci amb les xiquetes, els xiquets i els adolescents.
Hi ha la possibilitat que el taller incloga una xarrada a càrrec dels menors
d’edat sobre conscienciació pel que fa als perills de les xarxes socials, de
quina manera cal utilitzar-les per a protegir la privacitat i sobre drets d’imatge.

sabies què?

El 2 d’abril és el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme. Quina
activitat faries per a donar a conéixer l’autisme a les teues companyes
i companys?

a debatre!
• Què es podria afegir a les campanyes contra les drogues perquè capten més l’atenció
dels joves?
• Creieu que els problemes de salut mental són vistos igual que les malalties físiques?
#TikTokSaludable
#DretALaSalut

enllaços d’interés
Heu vist la campanya “Si la lías, nos la lías a todos” que la Generalitat va crear per a conscienciar sobre l’ús responsable de
la mascareta en temps de COVID-19? El rap de Nyno Vargas
és una passada, mireu quin flow!
https://www.youtube.com/watch?v=JdQYX2Vgolw

guia de recursos i activitats
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12
AGRUPACIÓ

EDATS

Familiar

6-17 anys

HISTÒRIA DEL MEU NOM
TIPUS TALLER

Núm. PARTICIPANTS
Il·limitat

ESPAI

TEMPS PREVIST

Exterior o interior

15 minuts

(parc, centre
urbà...)

• Fitxa annexa (Annex 12A), bolígrafs, llapis o retoladors.
• Opció de fer el nom amb lletres de goma eva. En aquest cas,
goma eva, tisores i cola.

MATERIALS

• Promoure el dret de les xiquetes, dels xiquets i dels adolescents
a preservar i desenvolupar la seua pròpia identitat personal i idiosincràsia.

OBJECTIUS

CONSIGNES PRÈVIES
Per al desenvolupament correcte de l’activitat, cal la implicació dels familiars que
coneguen la raó per la qual van decidir posar-li al xiquet, a la xiqueta o l’adolescent el nom que té.

DESENVOLUPAMENT

45

Es tracta d’omplir la fitxa annexa preguntant a la seua família les dades que s’hi
demanen i, així, conéixer una miqueta la seua identitat. A aquest efecte, la fitxa
conté informació respecte a qui va decidir el nom, quan el van acordar i per què,
així com una menció a altres noms que van plantejar-se posar-li.

guia de recursos i activitats

Hola!

el meu nom és

la meua identi tat
OBSERVACIONS

Hi poden participar xiquetes o xiquets menors de l’edat recomanada sempre que sàpien escriure o que algú els òmpliga la fitxa.

sabies què?

Saps què són els noms palíndrom? Són els que es lligen igual d’esquerra a
dreta que de dreta a esquerra. Per exemple… Anna! En coneixes algun
més?

a debatre!
• Per què és important que totes les xiquetes i els xiquets tinguen un nom?
• En nàixer, el nom el decideix algú de la nostra família però… Penseu que,
després, cada persona té dret a decidir si es queda amb aquest nom o si
decideix canviar-se’l? Per què?

#HistòriaDelMeuNom
#DretAlNom
#DretALaIdentitat

guia de recursos i activitats
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47

EL MEU ARBRE FAMILIAR
TIPUS TALLER

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Familiar

6-17 anys

Il·limitat

Indiferent

25 minuts

MATERIALS

• Fitxa annexa (Annex 13A) (preferiblement en A3), Fitxa
annexa (Annex 13B) (preferiblement A4), bolígrafs, llapis o
retoladors, tisores, cola.

OBJECTIUS

• Promoure el dret de les xiquetes, dels xiquets i dels adolescents a
preservar i desenvolupar la seua pròpia identitat personal i idiosincràsia.
• Fomentar el dret dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents
respecte a les relacions familiars.
• Promocionar el dret a la diversitat familiar.

guia de recursos i activitats

CONSIGNES PRÈVIES
Per al desenvolupament correcte de l’activitat, cal la implicació dels familiars que coneguen dades sobre els avantpassats, com el nom, el lloc de naixement, la data de naixement, la data de defunció, la professió i qualsevol dada que us semble curiosa o divertida!

Es tracta de construir l’arbre genealògic annex (Annex 13A)
preguntant a la seua família les dades que s’hi demanen i, així,
conéixer una miqueta la seua identitat i les seues arrels familiars. Les
dades que es pregunten de cada familiar són: nom, lloc i data de naixement i altres dades com
la data de defunció, la professió, anècdotes, si va anar al col·legi…
1. S’omplirà la fitxa i els diferents requadres corresponents a les dades de cada familiar (Annex 13B). En la vinyeta superior s’ha d’indicar la vinculació o relació amb aquest
familiar, considerant la diversitat que pot donar-se en cada família (mare, pare, dues mares, dos pares, pares solters, pares divorciats o vidus units en segones núpcies, familiars acollidors, oncles o ties que formen part del nucli de convivència, germans de vincle únic o
doble…). Cada xiquet o xiqueta ha de construir el seu arbre en funció de la seua realitat
familiar.
2. S’omplin les dades de cada familiar (nom, data i lloc de naixement i altres dades).
3. Una vegada ressenyades les dades de tots els familiars, es retallen les caselles i
s’apeguen en l’arbre (Annex 13A). Per a fer-ho, hem d’indicar que la xiqueta, el xiquet o
l’adolescent anirà en la part més baixa de l’arbre; damunt d’el o ellal, la línia dels ascendents en primer grau (mare(s), pare(s), familiars acollidors…); un escaló més amunt, els
familiars en segon grau, i, així, successivament.
Un exemple seria el que correspon a aquesta imatge, en què s’ha utilitzat com a exemple
imaginari un xiquet amb dues mares, una àvia soltera i un besavi vidu que es va casar en
segones núpcies.
			
DESENVOLUPAMENT
			

a debatre!

• Quin és el model de família tradicional?
• Quantes altres maneres de crear una família se us ocorren?
#HistòriaDeLaMeuaFamília #DretALaDiversitatFamiliar #MEncantaLaMeuaFamília

enllaços d’interés

• Curt sobre la diversitat familiar realitzat per estudiants de
Magisteri de la Universitat de València:
https://www.youtube.com/watch?v=XIJh3FCWZyg

• 30 llibres dirigits a xiquetes i xiquets que expliquen les diferents maneres
de formar una família:
https://familiasenruta.com/fnr-crianza/libros-diversidad-familiar/

guia de recursos i activitats
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14
AGRUPACIÓ

EDATS

Familiar

6-99 anys

MATERIALS

OBJECTIUS

RECEPTES INTERGENERACIONALS
TIPUS TALLER

Núm. PARTICIPANTS
Il·limitat

ESPAI

TEMPS PREVIST

Preferentment
interior

Dependent de
la recepta a
realitzar

• En funció de les receptes que s’implementaran, cal
considerar els ingredients i els utensilis de cuina necessaris.
• En termes genèrics: paper de cuina, batedora, bols,
connexió elèctrica, allargadors...
• Promoure el dret a una alimentació saludable i una nutrició sana.
• Promocionar el dret a gaudir del millor estat de salut possible.
• Fomentar l’educació i la sensibilització en alimentació saludable.
• Impulsar el coneixement de la cultura culinària de diferents regions.
• Fomentar el desenvolupament d’activitats que afavorisquen la
construcció de relacions intergeneracionals sanes.
• Afavorir el coneixement de la història i la cultura de la Comunitat
Valenciana i/o altres cultures.

CONSIGNES PRÈVIES
Contactar i establir mecanismes de col·laboració per a aquesta activitat amb col·lectius, associacions o altres entitats locals que puguen
tindre coneixements sobre receptes culinàries tradicionals i coordinar
amb aquestes entitats les receptes que s’elaboraran per a preveure la
disponibilitat dels ingredients i els utensilis de cuina necessaris.
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DESENVOLUPAMENT
Es tracta d’elaborar receptes de cuina tradicionals que les persones majors de la població
hagen ensenyat a les xiquetes, els xiquets i els adolescents.
En el desenvolupament d’aquesta activitat, les persones majors aniran guiant, pas a pas,
els xiquets, les xiquetes i els adolescents en l’elaboració de la recepta.

OBSERVACIONS

Es poden elaborar fitxes amb les receptes que s’elaboraran perquè les persones participants puguen emportar-se-les a casa i
repetir-les en una altra ocasió o transmetre-les a altres persones.

#ReceptesIntergeneracionals
#DretAUnaAlimentacióSaludable
#LAmistatNoEnténdEdats

enllaços d’interés
El jove cantant Canalete va fer una cançó en homenatge als avis
i les àvies. Escolteu-la, és molt bonica!
https://www.youtube.com/watch?v=WtrZqMegO5Q

guia de recursos i activitats
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15
AGRUPACIÓ

EDATS

Grupal

6-17 anys

MATERIALS

Violentòmetre ESCOLAR
TIPUS TALLER

Núm. PARTICIPANTS
Il·limitat

ESPAI

TEMPS PREVIST

Exterior o interior

1 hora

(parc, centre
urbà...)

• Modalitat A: Paper continu o cartolines, retoladors.
• Modalitat B: Muro o sòl, pintura, pinzells, gots.

		

• Promoure la sensibilització social pel que fa a les
conseqüències de la violència contra la infància i
l’adolescència.
		
•Impulsar l’efectivitat de la promoció de programes de prevenció,
detecció i erradicació de les conductes inapropiades i de la violència.
• Prendre consciència de les situacions considerades com a violència escolar.

OBJECTIUS

CONSIGNES PRÈVIES
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Es pot realitzar la modalitat A, la B o una combinació de les dues.
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DESENVOLUPAMENT
1. En una primera fase, les persones participants han de pensar formes de violència
que poden viure com a xiquets, xiquetes i adolescents, fonamentalment en l’àmbit
escolar: burlar-se, insultar, posar malnoms, amagar el material escolar, gravar baralles, estirar els cabells, espentar, barallar-se, obligar a mostrar una part del cos...
2. Posteriorment, han de posar-se d’acord per a graduar, en consens, aquestes accions violentes de la menys greu o de conseqüències menys doloroses a la més greu
i extrema.
3. Posteriorment, s’ha de realitzar un mural amb graduació de colors, com un termòmetre o un semàfor, i escriure la graduació que s’ha fet en la fase anterior.
4. Si es decideix fer-ho en paper continu o en un mural pintat a la paret, l’últim pas
seria aquest. Si s’opta per combinar els dos formats, l’esborrany i les aportacions es
podrien fer en paper continu i, posteriorment, plasmar-ho en el mural definitiu pintat
a la paret.

sabies què?

La persona agressora en una acció de bullying no només és qui fa
l’acció de manera activa: les persones que ho saben i ho permeten
sense denunciar-ho són també agressores. La violència no sempre ressona com un tro, a vegades és passiva i silenciosa com el gas!
L’116111 és un telèfon gratuït que funciona les 24 hores al dia i que et
pot ajudar si pateixes o presencies actes de bullying o qualsevol altra
situació violenta.

a debatre!
• Us ha costat posar-vos d’acord per a graduar les accions? De què depén la gravetat d’una acció?
• L’assetjament ocorre sobretot a l’escola o aquest és el lloc que les persones adultes
més reconeixen? En quins altres llocs ocorre?
• Quines accions contra el bullying es poden dur a terme fora del col·legi?
#ViolentòmetreEscolar
#StopBullying
#ElBullyingTambéExisteixForaDelCol·legi
#LaTeuaPassivitatTambéEmDanya

enllaços d’interés
En aquest enllaç hi ha tota la informació sobre el telèfon 116111:
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/telefono-atencion_infancia

guia de recursos i activitats
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16

XARXA CREATIVA I CULTURAL
TIPUS JOC CREATIU

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Individual

Indiferent

Il·limitat

En línia

Il·limitat

MATERIALS

OBJECTIUS

Lliure!

• Contribuir a l’interés dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents per la cultura i facilitar la seua participació activa en la vida
cultura i artística.
• Permetre un canal de comunicació en el qual les xiquetes, els
xiquets i adolescents puguen expressar les seues emocions, opinions i propostes, exercint el seu dret a la llibertat d’expressió i a la
creació intel·lectua.
• Promoure el dret de la infància i l’adolescència a participar plenament en la vida cultural i artística de la comunitat, com a part
creadora de la cultura comuna.
• Promoure la creativitat i la canalització d’emocions per mitjà de
l’art.
• Fomentar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents reflexionen sobre la situació de la infància i l’adolescència.

CONSIGNES PRÈVIES
S’acorda una data límit de recepció d’aportacions a la bústia de la xarxa creativa
i s’anuncia el moment en el qual es faran arribar els intercanvis.
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DESENVOLUPAMENT
1. Aportar a la xarxa creativa el foment d’un o de diversos drets determinats mitjançant recomanacions de pel·lícules, documentals, obres teatrals, llibres, cançons,
artistes, etc. Per exemple, la pel·lícula La vida d’en Carbassó, que ens conta la història
d’un xiquet que és traslladat a una casa d’acollida; o la pel·lícula Els avantatges de
ser un marginat, que ens acosta els diferents desafiaments que comporta la vida de
tres adolescents que no encaixen dins de les imposicions socials per a ser els populars
de l’institut.
2. L’aportació s’envia a una bústia en línia (correu electrònic, WhatsApp, etc.) i, en
aquesta, s’especifica en quina adreça de correu electrònic o número de WhatsApp li
agradaria rebre l’aportació d’intercanvi.
3. La persona que dinamitze l’activitat li farà arribar aquesta aportació a un altre participant desconegut de manera anònima i, a canvi, la persona rebrà una altra aportació anònima de la xarxa al correu electrònic o número de WhatsApp que haja indicat.

sabies què?

El Dia del Llibre no només se celebra en Sant Jordi: el 2 d’abril és el Dia
Internacional del Llibre Infantil!

#XarxaCreativaiCultural
#DretALaCultura
#DretAlArt

enllaços d’interés
El programa del I Festival de Cinema UNICEF Innocenti inclou pel·lícules de 32 països,
totes protagonitzades per xiquets, xiquetes i adolescents i algunes d’aquestes dirigides per joves menors de 20 anys. Feu-li una ullada!:
https://www.unicef.es/blog/festival-cine-innocenti-peliculas-derechos-infancia

guia de recursos i activitats

54

17

TIPUS TALLER

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Individual

Indiferent

Il·limitat

Indiferent

1 hora

MATERIALS

OBJECTIUS

DESENVOLUPAMENT
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QUÈ VULL VEURE CRÉIXER?

• Taula.
• Testos.
• Terra.
• Llavors de plantes o esqueixos.
• Full per a apuntar “les coses que vulgues veure créixer”.
• Facilitar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents coneguen,
respecten i disfruten el medi ambient, i comptar amb la seua participació activa en la protecció, conservació i millora de l’entorn,
en el marc d’un desenvolupament sostenible.
• Promoure que les xiquetes, els xiquets i adolescents convisquen i
paren atenció activa als elements naturals del seu entorn.
• Promoure que adquirisquen responsabilitat de cures i perspectiva de desenvolupament sostenible.
• Fomentar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents reflexionen sobre el seu desenvolupament personal.

1. La persona dinamitzadora farà una petita introducció sobre la
importància de cuidar el medi ambient.
2. S’entrega un full amb disseny al gust que serveix per a apuntar
“les coses que vulgues veure créixer”, convidant a reflexionar sobre
les coses importants que tenen en les seues vides i que els agradaria que continuaren creixent (vincles, projectes, entreteniments,
estudis, reptes personals, etc.).
3. Es procedeix a plantar les llavors o els esqueixos com a manera
de materialitzar les coses que han apuntat en la fulla anterior i se’ls
suggereix que cuiden la seua planta, que podran emportar-se a
casa, i que pensen totes les coses que volen veure créixer..
4. Debat i reflexió final de l’activitat.
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OBSERVACIONS

Es poden facilitar aquarel·les i diferents materials per a pintar i decorar els testos.

sabies què?

Si tractar les plantes amb afecte, els ajuda a créixer, imagineu el
que podeu fer amb les persones!

a debatre!
Quines petites accions podem fer en el dia a dia per a cuidar el medi ambient?
No val dir només reciclar. Penseu… Hi ha moltes més coses que es poden fer!

#QuèVullVeureCréixer
#DretAUnMediAmbientSaludable
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18
AGRUPACIÓ

EDATS

Equips

6-18 anys

MATERIALS

TRIVIAL DE DRETS

Núm. PARTICIPANTS
2-20 persones

TIPUS JOC DE PROVES / GIMCANA
ESPAI

TEMPS PREVIST

Interior

1 hora

• Opció 1: desenvolupar amb materials físics un Trivial clàssic, adaptant el contingut als drets de la infància i l’adolescència. Per a fer-ho,
es necessitaria un suport per al tauler, així com per a les targetes (diferents tipus de paper i/o cartolines), material per a pintar i escriure
sobre els suports; un dau i representació d’equips (formatgets clàssics
o ninotets, fitxes de parxís, etc.); un cronòmetre o rellotge d’arena.
• Opció 2: dissenyar un Trivial virtual (vegeu el tutorial de Genially) o
utilitzar alguna plataforma interactiva tipus Kahoot, Quiz, Mentimeter.

OBJECTIUS
• Promoure que els xiquets, les xiquetes i els adolescents coneguen i consoliden els
seus drets a través de l’oci educatiu..
• Fer efectiu el dret de les xiquetes, xiquets i adolescents a disposar de continguts
informatius en format accessible i amigable.
• Fomentar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents detecten situacions que
vulneren els seus drets.
• Fomentar que les xiquetes, els xiquets i els adolescents reconeguen quins són els
drets que poden defensar en situacions de risc.
• Fomentar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents coneguen i comprenguen
el procediment per a fer efectius aquests drets.
		

El contingut pot organitzar-se en dos nivells de complexitat en
funció del desenvolupament evolutiu, per exemple: rondes de
joc en equips formats entre els 6 i els 11 anys, i un altre tipus de
rondes per a equips de 12 a 18 anys. En cas de no organitzar el contingut segons nivells
de complexitat, seria convenient formar els grups tenint en compte un repartiment
equitatiu de maduració evolutiva dins de cada un.
L’activitat podrà desenvolupar-se en format paper o electrònic. Si opteu per la segona
opció, l’eina Genially us ho permet (en Youtube hi ha tutorials que expliquen com utilitzar-la), o bé plataformes interactives com Kahoot, Quiz o Metimeter.

CONSIGNES PRÈVIES
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DESENVOLUPAMENT

		
Per al Trivial clàssic:
1. Tots els equips comencen en el centre.
2. Segons un ordre establit prèviament, cada equip llança el dau i es mou pel tauler en
funció del resultat, i agafa les targetes que corresponguen a cada casella.
3. L’equip que estiga a la seua dreta llegirà la targeta i controlarà el temps establit per a
poder respondre a la pregunta.
4. Cada pregunta encertada tindrà com a recompensa un formatget (o l’equivalent
d’aquest).
5. Només es pot tirar una vegada per torn, encara que es responga correctament a la
pregunta.
6. Finalment, quan tinguen tots els formatgets o l’equivalent, hauran de tornar al centre per
a respondre a una pregunta final.

OBSERVACIONS

sabies què?

En l’Annex 18A hi ha un grup de possibles preguntes per a desenvolupar
el contingut del Trivial. Aquestes preguntes estan basades en el còmic La
nostra veu, el format amigable de la Llei d’infància i adolescència de la Comunitat Valenciana. Es pot desenvolupar un altre tipus de preguntes sobre
la base del còmic o altres materials com els annexos 0A i 0B.

Sabíeu que menjar un trosset xicotet de xocolate negre tots els dies fa augmentar la memòria? Però no val amb llet, ni molt menys amb Lacasitos! Ha
de ser, com a mínim, 80 % pur.

a debatre!
• Tracteu de recordar algun coneixement d’alguna cosa que se us haja gravat a foc en la
ment i penseu: com ho vau aprendre? Quins mètodes creieu que afavoreixen l’aprenentatge i quins no?
•Si haguéreu de dissenyar una activitat per a ensenyar els drets de la infància i l’adolescència als vostres amics i amigues, com seria?

#TrivialDeDrets
#DretAlOciEducatiu

enllaços d’interés
Ací teniu diverses plataformes en línia per a crear el vostre Trivia:
https://www.genial.ly/es
https://kahoot.com/
http://www.quiz.es/
https://www.mentimeter.com/
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19

TORNEIG DE FREESTYLE TEMÀTIC
TIPUS JOC CREATIU

AGRUPACIÓ

EDATS

Núm. PARTICIPANTS

ESPAI

TEMPS PREVIST

Individual

12-16 anys

16 persones

Indiferent

2 horas

MATERIALS

• Cronòmetre.
• Xiulet.
• Micròfons (opcional).

OBJECTIUS
• Facilitar als xiquets, xiquetes i adolescents que expressen les seues opinions i reivindiquen els seus drets a través de la paraula, exercint el seu dret a la llibertat d’expressió i a la creació intel·lectual.
• Promoure el dret de la infància i l’adolescència a participar plenament en la vida
cultural i artística de la comunitat, com a part creadora de la cultura comuna.
• Fomentar que els i les adolescents coneguen els drets de la infància i l’adolescència.
• Promoure que les i els adolescents reflexionen, quan es preparen per al freestyle,
sobre com es poden integrar aquests drets en situacions quotidianes.
• Fomentar que els i les adolescents expressen les seues opinions i reivindiquen els
seus drets per mitjà de l’art urbà, com el rap i el freestyle.
• Fomentar la creativitat.

CONSIGNES PRÈVIES
Els freestyle (coneguts com a “batalles de galls”) tenen un vocabulari propi i unes regles. L’acció en la qual els contrincants s’enfronten de manera successiva utilitzant
rimes i improvisant es diu “batallar”. No hi ha contacte físic, no es porten les rimes totalment preparades i els participants poden sol·licitar que no es toquen alguns temes. No
es permeten ni insults ni paraules ofensives.
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El tema entorn del qual gira el torneig “La nostra veu” és el dels drets de la infància i l’adolescència, per la qual cosa les intervencions han d’anar dirigides a aquesta temàtica. Es
pot fer de manera general o organitzar-ho per subtemes (per exemple, grups de drets o
drets solts concrets) segons els interessos del grup.

DESENVOLUPAMENT
1. Els participants s’inscriuen en una llista segons l’ordre d’arribada.
2. Un moderador detalla les normes de cada “batalla”. Cada trobada es divideix en temps. Cada participant té un total de 3 minuts.
3. Com en un torneig, es van succeint “batalles” entre dos persones participants,
una dels quals queda eliminada. Així, successivament, fins a arribar a les “batalles” de semifinals i a la gran final.
4. Hi ha tres persones menors d’edat que actuen com a jurat que valora les intervencions i,
en consens, trien una persona guanyadora en cada una de les “batalles”.

sabies què?

Sabíeu que el raper alacantí Arkano va batre un rècord Guinness amb més
de 24 hores i 15 minuts de rimes improvisades sense descans?

a debatre!
• Creus que hi ha prejudicis entorn del món del hip-hop?
• Per què creus que els agrada tant el rap a les persones adolescents?
#FreeStyleLaNostraVeu
#DretAlExpressió
#DretAlArt

enllaços d’interés
Top 7 de millors moments del rècord mundial d’Arkano:
https://www.youtube.com/watch?v=Jb-TCOOyPSQ

Cançó Les silenciades del grup de raperes valencianes Pupil·les:
https://www.youtube.com/watch?v=xtyYzl3GVoY
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20
AGRUPACIÓ

EDATS

Individual

Indiferent

MATERIALS

• Micròfon.

MICRO OBERT TEMÀTIC

Núm. PARTICIPANTS
Máx. 20 persones

TIPUS JOC CREATIU
ESPAI

TEMPS PREVIST

Interior

2 hores

OBJECTIUS
• Facilitar als xiquets, a les xiquetes i als adolescents que expressen les seues opinions
i reivindiquen els seus drets mitjançant la paraula, exercint el seu dret a la llibertat
d’expressió i a la creació intel·lectual.
• Permetre un canal de comunicació en el qual les xiquetes, els xiquets i els adolescents puguen expressar les seues emocions, opinions i propostes.
• Generar un mitjà de participació directa de la infància i l’adolescència, com a
representants de “la nostra veu”.
• Crear un espai en què la ciutadania conega, en primera persona, les opinions de
la infància i l’adolescència.
• Reivindicar el dret de totes les xiquetes, els xiquets i els adolescents de ser escoltades i escoltats.
• Promoure el dret de la infància i l’adolescència a participar plenament en la vida
cultural i artística de la comunitat, com a part creadora de la cultura comuna.
• Fomentar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents reflexionen sobre la situació
de la infància i l’adolescència.
• Promoure el desenvolupament de la capacitat de reflexió i comunicació dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents.
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CONSIGNES PRÈVIES
• Les persones que desitgen participar en l’activitat hauran d’arribar-hi mitja hora
abans per a apuntar-se en la llista, que tindrà una quota màxima de 20 persones (les
20 primeres persones que s’hi apunten).
• El tema entorn del qual gira el micro obert “La nostra veu” és el dels drets de la infància i l’adolescència, per la qual cosa les intervencions aniran dirigides a aquesta
temàtica. Es pot fer de manera general o organitzar-ho per subtemes (per exemple,
grups de drets o drets solts concrets) segons els interessos del grup.
• Cada participant té un màxim de 5 minuts per a expressar-se mitjançant la paraula,
ja siga en forma de poesia, música, monòleg o reflexió directa, sobre un o diversos
drets de la infància i l’adolescència.

DESENVOLUPAMENT
1. Cada participant anota el seu nom i el format d’expressió que utilitzarà (poesia,
música, monòleg, reflexió, etc.)
2. Una persona dinamitzadora presentarà l’activitat i assenyalarà les normes bàsiques
de funcionament (romandre en silenci durant els torns d’expressió, compartir i opinar
amb respecte, etc.)
3. Per ordre de llista, tractant d’alternar el format d’expressió (si comença poesia, després música, per exemple), els participants aniran eixint a l’espai de possessió de la
paraula i tindran un màxim de 5 minuts.

OBSERVACIONS

Si es disposa d’instruments musicals, se’ls poden facilitar,
per tal que les persones que ho desitgen acompanyen el
seu moment d’expressió amb algun instrument.

#MicroObertLaNostraVeu
#DretAlExpressió
#DretAlArt
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D. ANNEXOS
ANNEX 0A. Convenció de drets del xiquet
		(versió amigable)
ANNEX 0B. Llistat de drets de la llei Valenciana
ANNEX 2A. A la recerca dels meus drets
		(fitxa de control)
ANNEX 2B. A la recerca dels meus drets
		(targetes)
ANNEX 2C. A la recerca dels meus drets
		(fitxa d’anotacions)
ANNEX 3A. Activitat Qui és Qui?
ANNEX 4A. El meu poble al detall
		(instruccions)
ANNEX 4B. El meu poble al detall
		(fitxa)
ANNEX 5A. Geocerca
ANNEX 12A. Història del meu nom
ANNEX 13A. Història de la meua família.
		
El meu arbre
ANNEX 13B. Història de la meua família.
El meu arbre
ANNEX 18A. Trivial de drets
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ANNEX OA.
CONVENCIÓ DE DRETS DEL XIQUET
(versió amigable*)

*Material cedit per UNICEF
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ANNEX OB.
LLISTAT DE DRETS DE LA LLEI VALENCIANA
D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
ÍNDEX
Dret a la protecció de la vida i la integritat física
Drets del ciutadans i ciutadanes.
Drets en l’àmbit de les relacions familiars.
Dret a la informació.
Dret a la salut.
Dret a l’educació.
Drets en relació al medi ambient, l’entorn urbà i la mobilitat.
Dret a la inclusió.
Dret a condicions de vida dignes.
Dret al desenvolupament a través de
l’oci educatiu, l’activitat física i l’esport.
Dret a la cultura.
Dret a una alimentació adequada.
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PROTECCIÓ DE LA VIDA I DE LA INTEGRITAT FÍSICA I PSÍQUICA (ARTICLES DEL 8 AL 14)
L’article 9 de la Llei valenciana d’infància i adolescència recull que
tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a ser ben tractats i
a ser protegits de qualsevol forma de violència.
La violència pot ser exercida de moltes maneres: maltractament
físic o psicològic, abusos sexuals, descuit de les nostres necessitats
o l’abandó, presenciar violència de gènere a casa, i patir assetjament escolar en el col•legi o en l’institut.
També tenim dret a ser protegits contra l’explotació sexual, el tràfic
de persones menors d’edat i a altres formes de violència (article 14).
Aquest tipus de violència inclou l’explotació sexual com la prostitució o la pornografia infantil, la mutilació genital i el matrimoni forçat,
que no són tan conegudes o visibles.
Tots nosaltres tenim dret a ser protegits contra aquestes situacions.
Així que, si en patisc alguna o conec una altra persona que n’estiga patint, puc comunicar-ho a alguna persona adulta. La persona adulta haurà de facilitar que puga traslladar d’alguna manera
aquesta informació a les autoritats competents perquè no em torne
a ocórrer ni a mi ni a cap altra persona.
Com? Des de la Generalitat tracten de realitzar un abordatge integral de la violència contra la infància i l’adolescència (article 10),
a través de protocols perquè les institucions públiques com el teu
col•legi o institut, o el teu centre de salut, sàpien què s’ha de fer en
cas que els avises que s’està donant aquest tipus de situació.
De fet, sabies que denunciar és un deure? Per l’article 92, totes les
persones tenen el deure de posar en coneixement de l’entitat pública que treballe en protecció de la infància i adolescència.
A vegades, ens podria costar denunciar aquest tipus de situacions
per por de les conseqüències. Per això és important saber que la
Generalitat ha de respectar la confidencialitat, per la qual cosa no
difondrà públicament dades personals ni altres informacions que
permeten la nostra identificació o danyen la nostra intimitat ni la
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imatge personal (article 12).
A més, per si també era alguna cosa que et plantejaves, la llei
dóna prioritat de permanència en el mateix entorn familiar i allunyarà la persona maltractadora, sempre que siga compatible amb
el nostre benestar (article 11).
En altres ocasions, el que ens espanta una mica és com serà el
procés de comunicació, ja que imaginar-nos un sala amb jutges i
policies ens retorna una sensació molt freda. En aquest cas, l’article 13 de la llei recull la protecció en els procediments penals, per
la qual cosa la Generalitat desenvoluparà les accions necessàries
perquè els xiquets, xiquetes i adolescents puguen aportar el seu
testimoniatge de manera adaptada a les seues circumstàncies,
mantenint-los informats de manera clara i procurant l’assessorament que necessiten perquè puguen dur a terme el seu dret a
opinar i que aquesta opinió siga tinguda en compte.
T’abelleix explorar una mica més sobre què podem fer davant la
violència contra la infància? Les activitats Arbre de la protecció i
el Violentòmetre escolar estan relacionades amb això. Avant!

DRETS DELS CIUTADANS i CIUTADANES (ARTICLES DEL 15 AL 22)
Els xiquets, xiquetes i adolescents no som subjectes passius que no
poden donar la seua opinió ni participar en la societat fins que
complim 18 anys. La infància i l’adolescència som ja ciutadans
de ple dret, encara que la nostra competència per a actuar activament en el nostre entorn siga alguna cosa que anem adquirint
a mesura que creixem. Així doncs, vegem tots els drets que ens
corresponen com a ciutadanes i ciutadans!
DRET A LA IDENTITAT I AL NOM
Tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a preservar i desenvolupar la nostra pròpia identitat personal i única (article 15).
En primer lloc, des que naixem tenim dret a tindre un nom i una
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nacionalitat. Però la identitat no és només això, sinó també la nostra
història personal, la nostra cultura, el nostre idioma, la nostra imatge, els nostres gustos, les nostres idees.
Com pots observar, el dret a la nostra identitat és molt important, ja
que afecta moltes àrees de la nostra vida. Vegem-ne alguns exemples!
D’una banda, exigeix que les administracions públiques competents
facen tot el possible perquè tinguem la documentació necessària
en la qual puguem demostrar la nostra identitat (el nostre nom, la
nostra edat, la nostra procedència, etc.). Aquesta és una actuació
molt important quan, per exemple, un xiquet, xiqueta o adolescent
migrant sota la tutela de la Generalitat ha de regular els seus papers per a poder continuar construint el seu projecte de vida.
D’altra banda, aquest dret defensa la nostra llibertat per a sentir i
expressar el nostre gènere. Vegem-ho més clar amb un exemple
del còmic de la Llei valenciana d’infància i adolescència:
Fàtima i Josep intenten ajudar Llúcia, ja que en el
seu DNI posa que es diu Pere Portes però ella prefereix que li diguen Llúcia perquè se sent dona.
Aquest dret tracta de garantir que ens puguem
sentir lliures en considerar-nos dona i vestir-nos com
ens abellisca independentment de si hem nascut
amb genitals masculins, com és el cas de Llúcia

Així, a través d’aquest dret, es va construint la nostra pròpia identitat al llarg dels anys, cadascú d’una manera única que el converteix en una persona especial.
Gràcies a la diversitat d’identitats podem aprendre i ensenyar molt
juntament amb els altres. T’abelleix endinsar-te en l’aventura de conéixer a algú? En les activitats A primera vista i Història del meu nom,
pots començar amb això. Som-hi!
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DRET A LA PARTICIPACIÓ
Com posa a l’inici d’aquest apartat, som ciutadanes i ciutadans
de ple dret amb capacitat d’expressar les nostres opinions i decisions en els assumptes que ens afecten directament en la família,
a l’escola i en la societat en general. Per tant, tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a participar plenament, de manera adequada, en el nostre desenvolupament adaptat a les nostres
circumstàncies, en el nostre entorn (article 16).
A algunes persones adultes sembla que tinguen un ensurt quan
se’ls parla de participació infantil, perquè tenen la idea que implica que puguem fer tot el que vulguem o demanem. La participació no va d’això! Encara que tampoc consisteix en el fet que ens
demanen la nostra opinió i després no facen res amb ella.
Una participació real suposa que es reconega i promoga la nostra
capacitat de percebre, interpretar, analitzar, qüestionar, proposar
i actuar dins de l’entorn social ja existent (i no sols en espais dedicats a la infància).
Però cal tindre en compte que de poc serveix programar activitats i projectes puntuals, en els quals la nostra participació és merament simbòlica. Les polítiques públiques han d’incloure la participació de manera transversal perquè les nostres accions tinguen
continuïtat i promoguen canvis sòlids.
En aquest sentit, la Generalitat està tractant de promoure canals
de participació infantil i adolescent com són els Consells Locals
d’Infància i Adolescència, i la creació de nous òrgans com el
Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana i el
Consell d’Infància i Adolescència del Sistema de Protecció.
Participar com a ciutadà és molt important per al nostre desenvolupament personal, perquè fomenta la nostra confiança, iniciativa, autoestima i autonomia. A més, ens ajuda a treballar la responsabilitat i desenvolupar la nostra capacitat crítica a través de
valors solidaris i democràtics.
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DRET A SER INFORMATS, SENTITS I ESCOLTATS
Per a poder participar de manera real, una qüestió que sempre ha
de prevaldre és el nostre dret com a persones menors d’edat a ser
informades, sentides i escoltades (article 17).
Per això, quan alguna cosa ens afecta tenim dret que ens faciliten
informació en un llenguatge que comprenguem i siga suficient per
a permetre’ns prendre decisions de manera conscient i lliure.
Per exemple, si un xiquet, xiqueta o adolescent té dificultats per a
comunicar-se de manera oral per patir algun tipus de sordesa, les
persones han de facilitar el llenguatge de signes així com altres recursos perquè ens comprenga i perquè la seua opinió puga ser expressada i entesa adequadament.
DRET A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I A LA CREACIÓ INTEL•LECTUAL
Tenim dret a tindre les nostres pròpies idees i expressar amb llibertat
les nostres opinions amb els nostres familiars, amistats i la resta de
persones de manera general (article 18), sempre que això no perjudique els nostres drets o els d’altres persones.
Tradicionalment es té la idea que no podem triar amb criteri el que
més ens beneficia sobre la base que la nostra capacitat de comprensió està “incompleta”. Si bé és cert que necessitem direcció i
orientació de les persones adultes que ens acompanyen, ja des de
la infància comprenem el món a la nostra manera. Per tant, tenim
dret a expressar la nostra opinió, encara que siga des d’una mirada
diferent de l’adulta fins i tot, amb més raó! I aquesta opinió ha de ser
tinguda en compte en totes les decisions que ens afecten.
D’altra banda, com a dret d’expressió, també se’ns reconeix ser
part de la creació intel•lectual del nostre entorn, a través de la nostra aportació a l’art o la ciència.
No obstant això, les estructures socials a vegades dificulten que
aquest dret es faça efectiu. Per això, les administracions públiques
promouen canals de participació adaptats i accessibles que faciliten la lliure expressió d’idees i opinions de xiquets, xiquetes i adolescents en els diferents àmbits en els quals es desenvolupa la seua
vida.
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Si t’ha entrat el cuquet d’expressar-te, dóna-li una ullada a l’activitat Comparteix drets, Torneig de freestyle temàtic “La nostra veu”
i Micro obert temàtic “La nostra veu”.
Aquest dret aniria estretament vinculat al dret a la participació
(article 16) i al pròxim dret que va a continuació.
DRET A LA LLIBERTAT D’IDEOLOGIA, CONSCIÈNCIA I RELIGIÓ
Les persones adultes del nostre entorn, que ens cuiden i impulsen
el nostre creixement personal, han de cooperar perquè puguem
exercir el dret a desenvolupar amb llibertat la nostra pròpia ideologia, consciència i religió (article 19), escoltant les nostres opinions, respectant les nostres idees i fomentant que desenvolupem
un criteri propi.
Hi ha tantes maneres de pensar com éssers humans. Totes tenen
les seues peculiaritats; algunes ens agradaran més o menys, però
el respecte i la tolerància és un deure que sempre hem de tindre
present per a permetre que totes les xiquetes, xiquets i adolescents
gaudisquen amb llibertat de ser els qui assentisquen que són. A
més, no és genial? Que avorrit seria el món si fórem tots cromos!
Si t’abelleix gaudir d’aquesta varietat de maneres de viure la vida,
et recomanem que t’apuntes a l’activitat de Berenar intercultural
i per a motivar-te a cultivar el teu propi estil tens l’activitat Què vull
veure créixer? Mans a les plantes!
A més, perquè ho tingueu en compte, com a ciutadans també
tenim dret a la lliure associació (article 20), dret de reunió (article
21) i dret enfront del tractament de dades personals (article 22).
DRETS EN L’ÀMBIT DE LES RELACIONS FAMILIARS (ARTICLES DEL 23 AL
29)
Segons la llei, els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenim dret
a créixer i viure amb la nostra mare i el nostre pare, i a mantindre
relació amb la resta de familiars, especialment germanes i/o germans (article 23).

75

guia de recursos i activitats

Aquest dret ens recorda a l’estructura de familiar tradicional. Però…
i què passa amb mi si viu amb la meua àvia en lloc de viure amb
la meua mare i el meu pare? I si només viu amb la meua mare i no
conec al meu pare? I si no tinc mare però sí dos pares? Hi ha moltes
maneres de formar una família i cap no és millor que una altra. Què
visca la diversitat familiar!
I tu, quin d’especial té la teua família? Si t’abelleix indagar una miqueta en la teua història i homenatjar-la amb un bon arbre, pots
fer-ho en l’activitat El meu arbre familiar.
DRET A LA INFORMACIÓ (ARTICLES DEL 30 AL 35)
Per a poder participar en alguna cosa, totes les persones necessitem tindre primer informació sobre el tema. De manera que els
xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a rebre informació (article
30). A més, s’ha de fer tot el possible perquè la comprenguem bé, és
per això que aquesta informació ha d’estar en un llenguatge adaptat al nostre nivell de desenvolupament i les nostres circumstàncies
personals.
Un exemple? El còmic La nostra Veu! El còmic és la versió
accessible i amigable en la qual la Generalitat ha adaptat la informació sobre les lleis que ens afecten, amb la
finalitat que puguem estar informats i informades dels
nostres drets i deures.
DRET A LA SALUT (ARTICLES DEL 36 AL 42)
Tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a una bona salut
física i mental, sense importar la nostra edat, el nostre gènere, les
nostres capacitats cognitives i funcionals, el nostre lloc de residència, el nostre país d’origen o qualsevol altre aspecte que puga ser
motiu de discriminació.
La Llei valenciana d’infància i adolescència tracta de protegir tots
els aspectes que afecten la nostra salut establint el dret al gaudi del
més alt nivell possible de salut i el dret a una atenció sanitària integral adaptada a les nostres necessitats (article 36).
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Així doncs, les xiquetes, xiquets i adolescents tenim dret a rebre
informació sobre el nostre estat de salut, diagnòstic i tractament.
Per a això, s’ha d’utilitzar un llenguatge comprensible i accessible
a les nostres capacitats d’enteniment i la nostra situació emocional. Per tant, tenim dret que l’atenció a la nostra salut es diferencia de la de persones adultes, comptant amb espais amigables i
lliures de tota mena de discriminació.
Sabies que si estàs un temps hospitalitzat o amb tractament mèdic
a casa tens dret a continuar amb la teua formació educativa?
Les xiquetes, els xiquets i els adolescents amb mesures de protecció tenen prioritat en la realització d’algunes proves perquè no es
retarde la seua integració en famílies o en centres de protecció.
Així mateix, quan es troben en hospitalització tenen dret a estar en
companyia.
La salut és un aspecte molt gran, així que des de la llei també es
tenen en compte qüestions com la promoció de la salut (article
37), l’educació afectivosexual (article 38), la salut mental (article
39) i la protecció enfront del consum d’alcohol, tabac, drogues,
jocs d’atzar i altres conductes addictives (article 40).
T’abelleix dissenyar la teua pròpia campanya de salut? Hem pensat una manera molt divertida de fer-ho! En l’activitat Tik Tok saludable tens tota la informació.
DRET A L’EDUCACIÓ (ARTICLES DEL 43 AL 52)
Qualsevol de nosaltres i nosaltres necessitem llegir, escriure i tindre
una cultura bàsica per a poder desenvolupar la nostra personalitat i ser part de la societat en igualtat de condicions que totes les
persones. Per això, tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenim
dret a rebre una educació digna.
Com en la nostra societat l’educació es proporciona principalment a través de l’escola, totes les xiquetes i xiquets tenim dret a
anar a alguna sense haver de pagar diners.
Alguns xiquets, xiquetes i adolescents tenen dificultats familiars,
econòmiques o de mobilitat, però això no ha de ser un problema,
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ja que el nostre dret a l’educació està per damunt de tot això: la
Generalitat ha de treballar perquè aquest tipus de circumstàncies
no siguen un obstacle en la nostra formació, a fi de garantir que
totes les xiquetes, xiquets i adolescents tinguem igualtat d’oportunitats (article 43).
Això suposa que puguem accedir a col•legis i instituts, però també
tenim dret que es facilite que puguem continuar estudiant després
de les etapes obligatòries, per exemple, per a fer batxiller o una formació professional.
Encara que…, l’educació no solament és clavar els colzes davant
d’un llibre! Tenim dret que també s’impulsen activitats extraescolars, de joc, de temps lliure, culturals i esportives, com a instruments
d’aprenentatge de la inclusió i no discriminació.
Parlant de discriminació… Tenim dret que la nostra educació siga
inclusiva en tots els seus nivells, basada en el respecte, el suport i en
l’aportació dels recursos que siguen necessaris per al ple desenvolupament de la nostra personalitat i les nostres capacitats mentals,
físiques i socials fins al màxim de les nostres possibilitats. Vegem-ne
alguns exemples:
Si un alumne o una alumna té algun tipus de diversitat
funcional, o acaba d’arribar d’un altre país, té dret que
el contingut de les classes així com la metodologia docent s’adapte a les seues necessitats educatives especials.
Un altre exemple seria el cas dels xiquets, xiquetes i adolescents en situació d’acolliment residencial o familiar,
que tenen prioritat en l’accés al centre educatiu que els
resulte més pròxim al lloc en què viuen
Es tracta de trencar les barreres que dificulten que totes les xiquetes, xiquets i adolescents gaudim del nostre dret a l’educació en
igualtat de condicions.
Si t’abelleix continuar aprenent sobre els teus drets mentre poses en
pràctica el teu dret a l’oci educatiu, pots fer-lo amb les activitats
Trivial de drets i Qui és qui?
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DRETS EN RELACIÓ AMB EL MEDI AMBIENT, L’ENTORN URBÀ I LA MOBILITAT (ARTICLES DEL 53 AL 57)
Els xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a desenvolupar-nos
en un medi ambient saludable i en un entorn que tinga en compte
les nostres característiques pròpies (article 53). Per això, les entitats
públiques han de promoure que coneguem, respectem i gaudim
el medi ambient, comptant amb la nostra participació de manera
activa perquè siguem part de la protecció, conservació i millora
de l’entorn.
A més, ens han de tindre en compte també a les ciutats, pobles i
barris! (article 54). De manera que per a dissenyar espais públics i
dotar de mobiliari urbà, s’ha d’escoltar la nostra opinió. D’aquesta
manera, entre totes les persones aconseguirem que l’entorn urbà
siga amable i accessible per a la infància i l’adolescència, que
afavorisca les nostres interaccions autònomes al mateix temps
que facilite espais compartits de contacte intergeneracional.
I què ens agrada molt? Compartir temps amb els altres! Per això,
els plans urbanístics han de dissenyar espais i zones de joc, esportives i recreatives públiques (article 56), que siguen accessibles,
idònies, diversificades, i suficients, perquè els xiquets, xiquetes i
adolescents puguem portar a la pràctica el nostre dret al desenvolupament a través del joc i l’esport. Ah, sí, que no us sorprenga:
jugar i fer esport també és un dret; parlarem d’això més endavant.
L’últim que és important saber d’aquest apartat és que tots aquests
espais han d’adaptar-se a totes les xiquetes, xiquets i adolescents
tenint en compte circumstàncies com l’edat o la diversitat funcional.
Si t’abelleix emprendre una exploració pel teu entorn d’una manera diferent, dóna-li una ullada a les activitats Free tour , A la recerca dels meus drets, El meu poble al detall o Geocerca. I si tant
d’asfalt ja t’avorreix, prova amb l’activitat Què vull veure créixer?
DRET A LA INCLUSIÓ (ARTICLES DEL 58 AL 62)
Tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a ser respectats i
protegits de qualsevol mena de discriminació.
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Algunes de nosaltres i nosaltres travessem circumstàncies complicades per tindre algun tipus de diversitat funcional o discapacitat,
per ser víctimes d’alguna mena de violència, o provindre d’un altre
país i/o cultura diferent. Aquestes situacions influeixen que siguem
més vulnerables a patir algun tipus de comportament discriminatori.
La llei té en compte aquests casos, per la qual cosa posa especial
atenció a protegir-nos i a conscienciar els ciutadans i ciutadanes
del nostre dret a la inclusió social (article 58) que està per damunt
de qualsevol condició en la qual ens trobem.
Potser et preguntes què significa el mot inclusió. Descobrim el seu
significat amb algun exemple:
Sònia és una xiqueta de 12 anys, la xicoteta dels seus tres
germans. Ella i la seua família acaben de mudar-se de poble, així que li toca començar l’etapa de l’ESO en un nou
institut. És una persona molt alegre i sociable, així que ja
pots imaginar que no tindrà grans dificultats per a fer noves
amistats en classe. Però…, continuaries pensant el mateix
si et dic que Sònia és gitana? La infància gitana té major
vulnerabilitat a ser discriminada perquè la seua cultura i el
seu estil de vida en moltes ocasions estan mal vistos.
Perquè persones menors d’edat com Sònia tinguen les mateixes
oportunitats per a estudiar, treballar i formar part de la societat
com qualsevol de nosaltres, existeix el foment de la inclusió social,
que busca que coneguem i respectem la diversitat cultural. Perquè
tenen una manera de viure diferent de la nostra no significa que
visquen de manera inadequada. És més, si férem un esforç per conéixer-los sense jutjar-los, aprendríem coses que ens farien créixer
com a persones. Per exemple, sabies que la població gitana destaca per tindre una identitat col•lectiva sòlida? Això fa que les seues
relacions familiars i d’amistat siguen molt fortes, que es converteixen
en una font de gran suport davant les dificultats, alguna cosa que
no es veu tan potenciat en altres cultures.
I així com les minories culturals estan especialment ateses en la llei
(article 61), també ho està un altre tipus de situacions de vulnerabilitat com l’empobriment infantil (article 60), i els xiquets, xiquetes
i adolescents amb diversitat funcional o discapacitat (article 59) o
conductes disruptives (article 61).
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Una manera de fomentar la inclusió és compartir temps i experiències amb persones que aporten la riquesa de la diversitat a les
nostres vides. Amb l’activitat Berenar intercultural pots començar
a amarar-te de la diversitat cultural del teu entorn.
DRET A CONDICIONS DE VIDA DIGNES (ARTICLES DEL 62 AL 65)
Els xiquets, xiquetes i adolescents tenim dret a créixer i a desenvolupar-nos en un habitatge digne (article 63).
Per això, des de la Generalitat es tracta de garantir que les famílies que tenen xiquetes, xiquets o adolescents a càrrec, puguen
accedir a un allotjament estable, a través d’ajudes al lloguer, habitatges socials i altres mesures. Per tant, també es farà el necessari per a protegir aquestes famílies de possibles desnonaments
(article 64).
DRET AL DESENVOLUPAMENT A TRAVÉS DE L’OCI EDUCATIU, L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT (ARTICLES DEL 66 AL 70)
Sabies que tindre temps lliure no és un regal? És el nostre dret! Els
xiquets, xiquetes i adolescents tenim, sense discriminació per raons
socials, econòmiques, familiars, de gènere, edat, de qualsevol
mena de diversitat o discapacitat, lloc de residència, país d’origen o de qualsevol altre tipus, dret a tindre temps lliure (article 66).
I el mateix ocorre amb el joc. Les xiquetes, xiquets i adolescents tenim dret que el joc forme part del nostre dia a dia, com una peça
clau per a desenvolupar-nos com a persones i per a socialitzar
amb els altres (article 67).
Quan més aprenem és quan ens emocionem, quan ens divertim.
Per això, tenim dret a participar en activitats d’oci educatiu en el
nostre temps lliure (article 68). En aquestes activitats solem aprendre a ser persones més solidàries i cultivar valors de compromís
amb els altres i amb el medi ambient. Les Administracions públiques han de procurar que hi haja oferta d’aquestes activitats perquè tots els xiquets i les xiquetes puguem accedir a elles en condicions d’equitat.
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És per tot això que els centres educatius han de comptar amb instal•lacions esportives i d’oci (article 69), per a facilitar que es duguen a terme els drets que hem descrit. A més, els col•legis i instituts
han de fer l’esforç perquè totes les tasques que ens manen es puguen realitzar en horari lectiu, a fi de facilitar que puguem exercir
el nostre dret a l’oci, a l’esport i a la participació en la vida social i
familiar. En general, com el col•legi és un dels llocs en els quals més
temps passem, la llei supervisa que les obligacions educatives o de
qualsevol altre tipus respecten aquests drets.
Què passa amb els xiquets, xiquetes i adolescents que viuen en
zones rurals? Les administracions locals han d’establir mecanismes
mancomunats per a garantir l’accés a activitats d’oci i esportives,
que trenquen les barreres geogràfiques.
I atenció! No tots els jocs valen! És important que tant els jocs, joguets i videojocs, així com les activitats d’oci educatiu i esportives,
destinats a població infantil o adolescent, eviten missatges o estereotips masclistes, violents, racistes, xenòfobs, disfòbics, discriminatoris i violents, contra la identitat i expressió de gènere o orientació
sexual o que propicien qualsevol classe de discriminació.
Si t’abelleix continuar aprenent sobre els teus drets però movent
una mica el darrere, dóna una ullada a l’activitat Relleu pels teus
drets i comença ja a organitzar el teu equip. Endavant!
DRET A LA CULTURA
Les xiquetes, xiquets i adolescents tenim dret a participar plenament
en la vida cultural i artística de la comunitat, com a part creadora
de la cultura comuna (article 71).
A través d’aquesta expressem la nostra identitat i és un canal per a
exercir el nostre dret a participar, tant en els llocs públics com en les
institucions culturals, a la llar i a l’escola.
Per això, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana
han de fomentar les iniciatives socials que contribuïsquen al fet que
ens pique el cuquet per la cultura i que faciliten la nostra participació activa en la vida cultural i artística.
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A més, l’Administració promou activitats culturals dirigides a la infància i a l’adolescència com les activitats en museus, biblioteques, cinemes, teatres, i també relacionades amb l’art urbà.
Ah! Un punt molt però que molt important d’aquest apartat és que
els xiquets, xiquetes o adolescents que pertanguen a una cultura
o ètnia no majoritària tenen dret a conéixer-la, i que es respecte
la seua identitat cultural. Recordes el dret a la identitat? Doncs bé,
que visca la diversitat!
Si en llegir tot això t’ha envaït l’esperit de la cultura i el perfum de
l’art, pots posar-ho en pràctica a través de les activitats Xarxa
creativa i cultural i Comparteix drets.
DRET A UNA ALIMENTACIÓ ADEQUADA
Les xiquetes i els xiquets tenim dret a una alimentació saludable
que afavorisca el nostre desenvolupament integral (article 79).
Què vol dir això? Doncs que hem de tindre disponible una quantitat menjada que ens permeta mantindre’ns fortes. Però…, para el
carro, que ja et veig mirant de reüll les llepolies i els dolços! No sols
es té en compte la quantitat, sinó també que la qualitat nutricional
dels menús siga bona i per a aconseguir-ho han de ser equilibrats!
L’equilibri implica incloure verdura, fruita, cereals, proteïnes i també un poquet de greixos. Pot ser que això et sone avorrit, pot ser
que t’imagines un plat amb arròs i trossets verds i taronges (bròquil,
carlota), però…, la cuina té infinitat de combinacions possibles i en
cada lloc del món es preparen amb un toc únic que pot fer que
el teu paladar viatge a delicioses dimensions que no imaginaries.
Si t’apuntes a l’activitat de Berenar intercultural, tindràs l’oportunitat
d’experimentar per tu mateix aquest esclat de sabors, t’atreveixes?
O també pots delectar-te amb els plats clàssics que sempre ens fa
il•lusió menjar amb l’activitat de Receptes intergeneracionals.
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ANNEX 2A.
A la recerca dels MEUS DRETS
fitxa de control
pàgina 1
Dret

Punt

Lloc recomanat

Article 9 Dret al bon tracte i protecció de la integritat física i psíquica. Els
xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen dret a ser ben trac-tats i a ser protegits contra qualsevol forma de violència. A aquest efecte, els poders públics
han d’adoptar les mesures necessàries per a protegir-los de qualsevol forma de
violència

D

Policia

Article 15. Dret a la identitat i al nom

H

Jutjat de pau o
Registre Civil

Article 19. Dret a la llibertat d’ideologia, consciència i religió

M

Església

Article 30. Dret a la informació. La Generalitat ha de vetlar perquè la informació que reben els xiquets, les xiquetes i els adolescents siga veraç, plural i
respectuosa amb els principis continguts en la Constitució, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l’ordenament jurídic.

B

Oficina Correus o
bústia

Article 31.2.b Promoció i protecció dels drets als mitjans de comunicació.
En les franges horàries de programació infantil no s’han d’emetre escenes o
missatges que fomenten la violència, l’odi, el racisme, la xenofòbia, la LGTBI-fòbia, la disfòbia, el masclisme o qualsevol altre tipus de discriminació, o que
perjudiquen el seu desenvolupament físic, mental i moral.

O

Botiga
electrodomèstics

Article 32.3 Promoció i protecció dels drets en l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Les persones progenitores, o els qui, en lloc seu,
exercisquen la guarda, han d’acompanyar els xiquets, les xiquetes o els adolescents en el seu aprenentatge en el bon ús d’internet i de les xarxes socials.

Q

Botiga de telefonia o d’informàtica

Article 36. Dret al gaudi del més alt nivell possible de salut. Tots els xiquets,
les xiquetes i els adolescents tenen dret al gaudi del més alt nivell possible de
salut i a l’atenció sanitària integral adaptada a les seues necessitats, diferenciada dels adults i en espais amigables sense discriminació...

I

Centre de salut

Article 40. Protecció davant del consum d’alcohol, tabac, drogues, jocs d’atzar N
i altres conductes addictives. Les xiquetes, els xiquets i els adolescents tenen
dret a ser protegits davant de conductes que puguen generar addicció, com les
que es deriven del joc d’atzar i apostes, del mal ús de les tecnologies de la comunicació i informació i del consum de begudes alcohòliques, tabac, drogues,
substàncies estupefaents i psicotròpiques.

Estanc o bar

Article 43. Dret a l’educació. La Generalitat ha de garantir a tots els xiquets, les
xiquetes i els adolescents de la Comunitat Valenciana, amb igualtat d’oportunitats, l’exercici ple del dret a l’educació, que comprèn l’accés efectiu, la
permanència i la promoció en un sistema educatiu equitatiu i inclusiu en tots
els nivells

A

Escola

Article 53. Dret a un medi ambient saludable. Els xiquets, les xiquetes i els
adolescents tenen dret a desenvolupar-se en un medi ambient saludable i en
un entorn que tinga en compte les seues característiques pròpies.

S

Parc

guia de recursos i activitats

84

ANNEX 2A.
A la recerca dels MEUS DRETS
fitxa de control
Dret

Punt

pàgina 2
Lloc recomanat

Article 55. Dret a conèixer l’entorn. Els xiquets, les xiquetes i els adolescents
tenen dret a conèixer tant la seua localitat i el seu barri com el seu entorn
natural.

F

Estàtua o monument

Article 56. Espais i zones de joc, esportives i recreatives públiques. Els plans
urbanístics han de preveure espais i zones de joc, esportives i recreatives públiques accessibles, idònies, diversificades, i suficients, perquè els xiquets, les
xiquetes i els adolescents puguen portar a la pràctica el seu dret al desenvolupament a través del joc i l’esport.

L

Gronxadora o
tobogan en parc
infantil

Article 63. Dret a un habitatge digne. Els xiquets, les xiquetes i els adolescents
tenen dret a créixer i desenvolupar-se en un habitatge digne.

K

Alguna casa o
edifici d’habitatges

Article 67. Dret al joc. Tots els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen dret
que el joc forme part de la seua activitat quotidiana com a element essencial
per al seu desenvolupament evolutiu i procés de socialització

R

Botiga joguets

Article 70. Protecció davant de pràctiques esportives nocives. Les persones
menors d’edat no poden participar ni assistir a com-peticions esportives o
espectacles el reglament dels quals contemple la producció de danys físics o
psíquics sobre persones o animals o puguen implicar riscos per a la salut o la
seguretat del menor.

E

Establiment
esportiu (camp
futbol, pavelló,
piscina...)

Article 71.1 Dret a participar en la vida cultural. Els xiquets, xiquetes i adolescents tenen dret a participar plena-ment en la vida cultural i artística de la
comunitat, com a part creadora de la cultura comuna.

P

Casa de la Cultura

Article 71.3 Dret a participar en la vida cultural. Les administracions públiques C
valencianes promouran activitats culturals dirigides a la infància i a l’adolescència, i facilitaran l’accés, en condicions d’accessibilitat i equitat, als serveis
d’informació, documentació, biblioteques, museus, cine, teatre, fotografia i art
urbà i la resta de serveis culturals i artístics

Biblioteca

Article 79. Promoció i compliment del dret a l’alimentació saludable i d’una
nutrició sana. La Generalitat ha de vetlar pel compliment del dret a una alimentació saludable de xiquets, xiquetes i adolescents per a garantir la ingesta
suficient d’aliments

J

Fruiteria o supermercat

Article 101. Intervenció en la situació de risc. Quan els serveis socials de l’entitat local tinguen coneixement, per si mateixos o a través de tercers, que un
xiquet, una xiqueta o un adolescent pot trobar-se en una situació de risc, han
d’avaluar-ne la situació i, si aquesta ho requereix, han d’elaborar un projecte
d’intervenció personal, social i educatiu familiar

T

Serveis Socials

Article 169.1c Competències de les entitats locals. Les entitats locals han
d’exercir la promoció de la participació infantil en l’àmbit local

G

Ajuntament
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ANNEX 2B.
A la recerca de LES MEUES DRETS
TARGETES
pàgina 1

Article 9 Dret al bon tracte i protecció de la integritat física i psíquica. Els xiquets, les xiquetes i
els adolescents tenen dret a ser
ben trac-tats i a ser protegits contra qualsevol forma de violència.
A aquest efecte, els poders públics han d’adoptar les mesures
necessàries per a protegir-los de
qualsevol forma de violència.

Article 55. Dret a conèixer l’entorn. Els xiquets, les xiquetes
i els adolescents tenen dret a
conèixer tant la seua localitat i
el seu barri com el seu entorn
natural.

Article 15. Dret a la identitat i al nom.

Article 56. Espais i zones de joc, esportives i recreatives públiques. Els
plans urbanístics han de preveure espais i zones de joc, esportives i recreatives públiques accessibles, idònies,
diversificades, i suficients, perquè els
xiquets, les xiquetes i els adolescents
puguen portar a la pràctica el seu dret
al desenvolupament a través del joc i
l’esport.
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ANNEX 2B.
A la recerca de LES MEUES DRETS
TARGETES
pàgina 2

Article 19. Dret a la llibertat d’ideologia, consciència i religió.

Article 63. Dret a un habitatge
digne. Els xiquets, les xiquetes
i els adolescents tenen dret a
créixer i desenvolupar-se en un
habitatge digne.

Article 30. Dret a la informació. La
Generalitat ha de vetlar perquè la informació que reben els xiquets, les
xiquetes i els adolescents siga veraç,
plural i respectuosa amb els principis
continguts en la Constitució, l’Estatut
d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l’ordenament jurídic.

Article 67. Dret al joc. Tots els xiquets, les xiquetes i els adolescents
tenen dret que el joc forme part de
la seua activitat quotidiana com a
element essencial per al seu desenvolupament evolutiu i procés de
socialització.
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ANNEX 2B.
A la recerca de LES MEUES DRETS
TARGETES
pàgina 3

Article 31.2.b Promoció i protecció
dels drets als mitjans de comunicació. En les franges horàries de programació infantil no s’han d’emetre
escenes o missatges que fomenten
la violència, l’odi, el racisme, la xenofòbia, la LGTBI-fòbia, la disfòbia, el
masclisme o qualsevol altre tipus de
discriminació, o que perjudiquen el
seu desenvolupament físic, mental i
moral.

Article 70. Protecció davant de
pràctiques esportives nocives. Les
persones menors d’edat no poden
participar ni assistir a com-peticions esportives o espectacles el
reglament dels quals contemple
la producció de danys físics o psíquics sobre persones o animals o
puguen implicar riscos per a la salut o la seguretat del menor.

Article 32.3 Promoció i protecció dels
drets en l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació. Les
persones progenitores, o els qui, en
lloc seu, exercisquen la guarda, han
d’acompanyar els xiquets, les xiquetes o els adolescents en el seu aprenentatge en el bon ús d’internet i de
les xarxes socials

Article 71.1 Dret a participar en la
vida cultural. Els xiquets, xiquetes i
adolescents tenen dret a participar
plena-ment en la vida cultural i artística de la comunitat, com a part
creadora de la cultura comuna.
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ANNEX 2B.
A la recerca de LES MEUES DRETS
TARGETES
pàgina 4

Article 36. Dret al gaudi del més
alt nivell possible de salut. Tots
els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen dret al gaudi del
més alt nivell possible de salut i a
l’atenció sanitària integral adaptada a les seues necessitats, diferenciada dels adults i en espais amigables sense discriminació...
Article 40. Protecció davant del consum
d’alcohol, tabac, drogues, jocs d’atzar i
altres conductes addictives. Les xiquetes, els xiquets i els adolescents tenen
dret a ser protegits davant de conductes
que puguen generar addicció, com les
que es deriven del joc d’atzar i apostes,
del mal ús de les tecnologies de la comunicació i informació i del consum de
begudes alcohòliques, tabac, drogues,
substàncies estupefaents i psicotròpiques.
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Article 71.3 Dret a participar en la
vida cultural. Les administracions
públiques valencianes promouran
activitats culturals dirigides a la infància i a l’adolescència, i facilitaran
l’accés, en condicions d’accessibilitat
i equitat, als serveis d’informació, documentació, biblioteques, museus,
cine, teatre, fotografia i art urbà i la
resta de serveis culturals i artístics.

Article 79. Promoció i compliment
del dret a l’alimentació saludable
i d’una nutrició sana. La Generalitat ha de vetlar pel compliment del
dret a una alimentació saludable
de xiquets, xiquetes i adolescents
per a garantir la ingesta suficient
d’aliments.
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ANNEX 2B.
A la recerca de LES MEUES DRETS
TARGETES
pàgina 5

Article 43. Dret a l’educació. La
Generalitat ha de garantir a tots
els xiquets, les xiquetes i els adolescents de la Comunitat Valenciana, amb igualtat d’oportunitats,
l’exercici ple del dret a l’educació,
que comprèn l’accés efectiu, la
permanència i la promoció en un
sistema educatiu equitatiu i inclusiu en tots els nivells.

Article 101. Intervenció en la situació de risc. Quan els serveis
socials de l’entitat local tinguen coneixement, per si mateixos o a través de tercers, que un xiquet, una
xiqueta o un adolescent pot trobar-se en una situació de risc, han
d’avaluar-ne la situació i, si aquesta ho requereix, han d’elaborar un
projecte d’intervenció personal,
social i educatiu familiar.

Article 53. Dret a un medi ambient
saludable. Els xiquets, les xiquetes
i els adolescents tenen dret a desenvolupar-se en un medi ambient
saludable i en un entorn que tinga
en compte les seues característiques pròpies.

Article 169.1c Competències de
les entitats locals. Les entitats
locals han d’exercir la promoció de la participació infantil en
l’àmbit local.
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ANNEX 2C.
A LA RECERCA DE LES MEUES DRETS
FITXA D’ANOTACIONS
pàgina 1
Nom de l’equip:

Hora eixida:

Hora finalització:

Integrants de l’equip:

Dret

Punt

Article 9 Dret al bon tracte i protecció de la integritat física i psíquica. Els xiquets,
les xiquetes i els adolescents tenen dret a ser ben trac-tats i a ser protegits contra
qualsevol forma de violència. A aquest efecte, els poders públics han d’adoptar les
mesures necessàries per a protegir-los de qualsevol forma de violència
Article 15. Dret a la identitat i al nom
Article 19. Dret a la llibertat d’ideologia, consciència i religió
Article 30. Dret a la informació. La Generalitat ha de vetlar perquè la informació
que reben els xiquets, les xiquetes i els adolescents siga veraç, plural i respectuosa amb els principis continguts en la Constitució, l’Estatut d’autonomia de la
Comunitat Valenciana i la resta de l’ordenament jurídic.
Article 31.2.b Promoció i protecció dels drets als mitjans de comunicació. En les
franges horàries de programació infantil no s’han d’emetre escenes o missatges
que fomenten la violència, l’odi, el racisme, la xenofòbia, la LGTBI-fòbia, la disfòbia, el masclisme o qualsevol altre tipus de discriminació, o que perjudiquen el
seu desenvolupament físic, mental i moral.
Article 32.3 Promoció i protecció dels drets en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les persones progenitores, o els qui, en lloc seu, exercisquen la guarda, han d’acompanyar els xiquets, les xiquetes o els adolescents en el
seu aprenentatge en el bon ús d’internet i de les xarxes socials.
Article 36. Dret al gaudi del més alt nivell possible de salut. Tots els xiquets, les
xiquetes i els adolescents tenen dret al gaudi del més alt nivell possible de salut
i a l’atenció sanitària integral adaptada a les seues necessitats, diferenciada dels
adults i en espais amigables sense discriminació...
Article 40. Protecció davant del consum d’alcohol, tabac, drogues, jocs d’atzar i
altres conductes addictives. Les xiquetes, els xiquets i els adolescents tenen dret
a ser protegits davant de conductes que puguen generar addicció, com les que es
deriven del joc d’atzar i apostes, del mal ús de les tecnologies de la comunicació
i informació i del consum de begudes alcohòliques, tabac, drogues, substàncies
estupefaents i psicotròpiques.
Article 43. Dret a l’educació. La Generalitat ha de garantir a tots els xiquets, les xiquetes i els adolescents de la Comunitat Valenciana, amb igualtat d’oportunitats,
l’exercici ple del dret a l’educació, que comprèn l’accés efectiu, la permanència i la
promoció en un sistema educatiu equitatiu i inclusiu en tots els nivells
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ANNEX 2C.
A LA RECERCA DE LES MEUES DRETS
FITXA D’ANOTACIONS
pÀgina 2
Dret

Punt

Article 53. Dret a un medi ambient saludable. Els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen dret a desenvolupar-se en un medi ambient saludable i en un entorn que
tinga en compte les seues característiques pròpies.
Article 55. Dret a conèixer l’entorn. Els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen
dret a conèixer tant la seua localitat i el seu barri com el seu entorn natural.
Article 56. Espais i zones de joc, esportives i recreatives públiques. Els plans urbanístics han de preveure espais i zones de joc, esportives i recreatives públiques
accessibles, idònies, diversificades, i suficients, perquè els xiquets, les xiquetes i els
adolescents puguen portar a la pràctica el seu dret al desenvolupament a través del
joc i l’esport.
Article 63. Dret a un habitatge digne. Els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen
dret a créixer i desenvolupar-se en un habitatge digne.
Article 67. Dret al joc. Tots els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen dret que
el joc forme part de la seua activitat quotidiana com a element essencial per al seu
desenvolupament evolutiu i procés de socialització
Article 70. Protecció davant de pràctiques esportives nocives. Les persones menors
d’edat no poden participar ni assistir a com-peticions esportives o espectacles el reglament dels quals contemple la producció de danys físics o psíquics sobre persones o
animals o puguen implicar riscos per a la salut o la seguretat del menor.
Article 71.1 Dret a participar en la vida cultural. Els xiquets, xiquetes i adolescents
tenen dret a participar plena-ment en la vida cultural i artística de la comunitat, com
a part creadora de la cultura comuna.
Article 71.3 Dret a participar en la vida cultural. Les administracions públiques
valencianes promouran activitats culturals dirigides a la infància i a l’adolescència,
i facilitaran l’accés, en condicions d’accessibilitat i equitat, als serveis d’informació,
documentació, biblioteques, museus, cine, teatre, fotografia i art urbà i la resta de
serveis culturals i artístics
Article 79. Promoció i compliment del dret a l’alimentació saludable i d’una nutrició
sana. La Generalitat ha de vetlar pel compliment del dret a una alimentació saludable
de xiquets, xiquetes i adolescents per a garantir la ingesta suficient d’aliments
Article 101. Intervenció en la situació de risc. Quan els serveis socials de l’entitat
local tinguen coneixement, per si mateixos o a través de tercers, que un xiquet, una
xiqueta o un adolescent pot trobar-se en una situació de risc, han d’avaluar-ne la
situació i, si aquesta ho requereix, han d’elaborar un projecte d’intervenció personal,
social i educatiu familiar
Article 169.1c Competències de les entitats locals. Les entitats locals han d’exercir la
promoció de la participació infantil en l’àmbit local
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ANNEX 3A.
ACTIVITAT QUI ÉS QUI?

YUSRA
MARDINI

ISHMAEL BEAH

MALALA
YOUSAFZAI
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ACTIVITAT QUI ÉS QUI?

MARLEY DIAS

PAYAL
JANGID

AUTUMN
PELTIER
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ANNEX 4a.
EL MEU POBLE Al DETALL
instruccions

El meu poble al detall (Annex 4A)
1.

Busca a Instagram el perfil Poble al detall 1 i agrega’l com amistat

2. Comprova el mapa publicat on els carrers marcats en verd corresponen a l’espai del
joc.
3. Al senyal comenceu a buscar les imatges publicades al compte, a fotografiar-se en
elles i a publicar-les en el vostre compte d’Instagram.
 En tal cas, fotografieu-vos en ella de manera que mostreu el detall de la foto
publicada per Poble al detall 1 a la vegada que es veu el lloc on està ubicada.

Imatge a cercar


Etiqueteu en la foto a Poble al detall 1



Afegiu en el peu de foto

Foto de grup

i. el número de la foto
l’etiqueta
ii. el
hastag #equip1, #equip2, #equip3 o #equip4, en funció del número d’equip que sigueu

 A cada imatge han d’aparéixer no menys de 3 integrants del grup SENSE mostrar el
rostre


Sabreu que la foto és correcta si obteniu un “like” de Poble al detall 1

 El joc quedarà acabat quan algun equip s’haja fotografiat en totes les imatges
publicades per Poble al detall 1 o passada 1 hora des del senyal d’inici del joc. En qualsevol
cas, Poble al detall 1 farà una publicació que indique que el joc ha acabat i haureu de tornar
totes i tots al lloc d’inici.
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ANNEX 4b.
EL MEU POBLE Al DETALL
FITXA
Núm.
Nº

Detall
Detalle

1.

Foto
Fotodel
dellloc
lugar

Ubicació
Ubicación

Equip
Equipo
1

Equip
Equipo
2

pÀgina 1

Equip
Equipo
3

Equip
Equipo
4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

guia de recursos i activitats

96

ANNEX 4b.
EL MEU POBLE Al DETALL
FITXA
Núm.
Nº

15.

Detall
Detalle

Foto
Fotodel
dellloc
lugar

Ubicació
Ubicación

Equip
Equipo
1

Equip
Equipo
2

pàgina 2

Equip
Equipo
3

Equip
Equipo
4

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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ANNEX 4b.
EL MEU POBLE Al DETALL
FITXA
Núm.
Nº

Detall
Detalle

29.

Foto
Fotodel
dellloc
lugar

Ubicació
Ubicación

Equip
Equipo
1

Equip
Equipo
2

pàgina 3

Equip
Equipo
3

Equip
Equipo
4

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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ANNEX 5A.
Geocerca
EQUIP: ____________________________________________________
Nº
1

Núm.

99

Objete
Objeto

Coordenades
CoordenadasGps
Gps

Nº
13

Núm.

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

Objete
Objeto

Coordenades
Gps
Coordenadas Gps
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ANNEX 12A.
HISTÒRIA DEL MEU NOM
HISTÒRIA DEL MEU NOM
El meu nom és

Qui el va triar?

Quan el va decidir?

Per què em diuen així?

Altres noms que pensaren per a mi
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ANNEX 13A.
HISTÒRIA DE LA MEUA FAMÍLIA
el meu arbre
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ANNEX 13b.
HISTÒRIA DE LA MEUA FAMÍLIA
el meu arbre
Història
Històriade
dela
lameua
meuafamília.
família.El
Elmeu
meuarbre
arbre
JO
Nom:
Naixí el:
Naixí a::

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Més sobre mi…

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Nom:
Nasqué el:
Nasqué a:

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..

Què més sé..
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ANNEX 18A.
TRIVIAL DE DRETS
pàgina 1
PROPOSTA DE PREGUNTES PER AL TRIVIAL DE DRETS (REDACTADES SOBRE
LA BASE DEL CÒMIC “LA NOSTRA VEU”)
1. Què podeu fer si us assabenteu que un xiquet o xiqueta està desprotegit/ada o en perill?
1. Callar.
2. Dir-ho a alguna persona adulta o trucar al telèfon 11611.
3. Fer la vida impossible a qui l’estiga posant en aqueixa situació.
2. Podem telefonar al 11611 quan no tinguem proves però sospitem
que un xiquet o xiqueta està patint maltractament?
1. No, només atenen casos amb proves.
2. No, perquè aquest telèfon només els adults el poden fer servir.
3. Sí, malgrat no tindre proves, tenen en compte la teua opinió i
tracten d’esbrinar la situació del xiquet o xiqueta
3. Les persones menors de 18 anys tenen dret a opinar?
1. Sí, les persones menors de 18 anys tenim dret a opinar i també
a ser escoltades.
2. Sí, les persones menors de 18 podem opinar, però aquesta opinió no té valor fins que complim la majoria d’edat.
3. No, les persones menors de 18 anys no poden expressar el que
pensen ni el que volen.

Pregunta 1. Resposta correcta: 2
Pregunta 2. Resposta correcta: 3
Pregunta 3. Resposta correcta: 1
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4. Què es pot fer si sabeu que un company o companya de classe està
sent assetjat/ada (s’enriuen d’ell o d’ella, li tiren notes amb insults, li
roben els bolis...), per part d’altres companys/es?
1. Donar-los un parell de bescollades als/a les que siguen assetjadors i/o assetjadores.
2. Si no volem recórrer a la violència, només ens queda l’opció
de tractar de resoldre nosaltres mateix@s de manera amistosa el conflicte.
3. En aquestes situacions es pot avisar a algun professor o professora perquè active el protocol per a l’assetjament escolar que ha
d’haver-hi en els col•legis.
5. L’assetjament es refereix a les agressions físiques?
1. Sí, assetjament és quan un xiquet, xiqueta o adolescent pega
a un altre/a.
2. L’assetjament només ocorre entre persones adultes. Quan els
xiquets i les xiquetes es molesten els/les uns/es als/a les altres entra dins
de la normalitat de l’edat.
3. L’assetjament no sempre és una agressió física, sinó un altre
tipus d’agressions com el maltractament emocional (insults, desvaloracions, amenaces…), que són més difícils de detectar, però que fan
igual de mal, o fins i tot més, a la víctima.
6. En què consisteix el protocol d’assetjament escolar dels col•legis?
1. Un equip de professionals protegeix la víctima, aplica mesures
correctores i després ha de realitzar un seguiment per a assegurar-se
durant un temps llarg que el problema s’haja resolt.
2. Un equip de professionals protegeix la víctima i aplica mesures
correctores. No està obligat a fer un seguiment.
3. No hi ha un protocol d’assetjament escolar en els col•legis.
Pregunta 4. Resposta correcta: 3
Pregunta 5. Resposta correcta: 3
Pregunta 6. Resposta correcta: 1
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7. La infància té dret a la llibertat d’ideologia, consciència i religió?
1. Els xiquets, xiquetes i adolescents tenen dret a la llibertat ideològica, però no a la llibertat en qüestions de religió.
2. Els xiquets, xiquetes i adolescents tenen dret a la llibertat
d’ideologia, consciència i religió, per la qual cosa tenen el dret de ser
escoltats i respectats quant a les seues opinions.
3. 3. Els xiquets, xiquetes i adolescents no tenen ideologia, consciència ni religió, fins als 18 anys.
8. Què significa el dret a la lliure associació?
1. El dret a la lliure associació es refereix al fet que s’ha de garantir la participació de la infància i l’adolescència fomentant des de la
Generalitat actuacions d’associacionisme juvenil.
2. El dret a la lliure associació no està contemplat en la Llei d’infància i adolescència.
3. El dret a la lliure associació no està permés perquè les persones no poden crear una associació fins que complisquen els 18 anys.
9. Què poden fer els xiquets, xiquetes i adolescents per a fer efectiva la
defensa dels seus drets?
1. Quan un o una és menor d’edat el millor és veure, escoltar i
callar.
2. Els xiquets, xiquetes i adolescents no tenen drets.
3. Si alguna xiqueta, xiquet o adolescent creu que els seus drets
estan sent incomplits, pot dirigir-se a les Administracions públiques en
demanda d’assistència i també pot presentar denúncies i queixes davant el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Pregunta 7. Resposta correcta: 2
Pregunta 8. Resposta correcta: 1
Pregunta 9. Resposta correcta: 3
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10. Quina actuació és la més adequada davant una situació en la qual
una xiqueta està sent maltractada en la seua pròpia casa?
1. Emportar-se la xiqueta ràpidament de la casa, sense pensar-s’ho dues vegades. El primer és protegir-la.
2. Deixar a la xiqueta a casa, si és possible, i emportar-se la persona maltractadora. És una manera de protegir-la i de no causar-li més
estrés.
3. No podem ficar el nas a casa aliena. Encara que ens dolga és
cosa de família.
11. Què es pot fer si en el DNI d’una persona menor d’edat posa que
es diu Pere però prefereix que li diguen Llúcia perquè, a pesar que la
tracten com a un xic, se sent xica?
1. La persona pot defensar el seu dret de triar la seua identitat, el
seu gènere i el seu nom. Per tant, si se sent Llúcia, es diu i han de tractar-la com a Llúcia.
2. Fins que no siga major d’edat no pot decidir sobre la seua
identitat, el seu gènere i el seu nom. Els seus pares han de decidir per
ella.
3. Ha d’acceptar que, si ha nascut amb genitals de xic, és un xic.
No pot dir-se Llúcia ni molt menys considerar-se una xica.
Pregunta 10. Resposta correcta: 2
Pregunta 11. Resposta correcta: 1
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