
Presentació
Es tracta d’un joc gegant tipus Memory, en el qual 
10 o 12 cartes de drets s’han d‘aparellar amb les co-
rresponents cartes de deures o responsabilitats que 
comporten.

Com que l’accent del joc es posa en els compromi-
sos, representa tot un exercici de civisme i, per tant, 
encaixa bé amb la proposta educativa d’enguany. A 
més, jugar a aquest Memory pot ser un bon escalfa-
ment per a la celebració dels Drets dels Infants del 
20 de novembre.

Objectius
1. Descobrir els drets que tenen els infants.

2. Comprendre i raonar les responsabilitats perso-
nals que comporten i comprometre’s.

3. Jugar net, acceptant les regles i aprenent a guan-
yar i perdre amb esportivitat.

Desenvolupament de l’activitat

Preparació: 
Els monitors haurem elaborat les 20 o 24 cartes ge-
gants d’aquest Memory plastificades i atractives. Cada 
dret té el seu corresponent deure amb el mateix di-
buix i missatges diferents, comprensibles pels infants 
petits. També es prepara un gran mural, on recollirem 
els compromisos dels infants al llarg del joc.

Dinàmica del joc:
1. Segons l’edat i maduresa dels infants, podem ju-

gar individualment, o fer petits equips no supe-
riors a tres membres.

2. Es col•loquen al terra totes les cartes cap per avall 
i barrejades. 

3. Per torns, cada jugador aixeca consecutivament 
dues cartes i llegeix els missatges– si cal, amb 
l’ajuda del monitor- per tal d’aparellar cada dret 
amb el seu deure.

4. Cada vegada que s’encerta una parella, els mo-
nitors ens assegurem que s’entén la relació entre 
el dret i el deure, demanant exemples, explicant 
anècdotes...

5. Acte seguit, el jugador tria un compromís perso-
nal que s’escriurà al mural.

6. El joc s’acaba quan totes les cartes estan aparella-
des. Si donem l’oportunitat de considerar guanya-
dor el jugador o l’equip que més parelles hagi fet, 
proporcionarem també l’oportunitat d’acceptar el 
fet de guanyar i perdre.

Memory dels Drets dels Infants
Activitat

Més informació a continuació
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Més informació
El recurs del Memory gegant dels Drets dels In-
fants forma part de la campanya Els Drets de 
l’Infant: un compromís de petits i grans. 

Tot i que us oferim la possibilitat de descarregar-
vos les cartes i el pòster que va elaborar la Fun-
dació Catalana de l’Esplai, conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona, us animem a que siguin 
els propis infants els que elaborin les targetes, per 
poder tenir el propi Memory de l’Esplai.

A més a més, us recomanem que llegiu l’article de 
Jaume Cela i Juli Palou, Sobre alguns drets dels 
reis i de les reines de la casa. És un dels articles 
d’opinió, del Butlletí núm. 27, que trobareu al web 
www.senderi.org

També podeu consultar el web de la Diputació:
http://www.diba.es/dretsinfant/default.asp 

Un apunt dels Drets de l’Infant
Un llarg camí fins la Convenció
La Convenció dels Drets de l’Infant tal i com la 
coneixem actualment és fruit de moltes converses 
durant anys. A continuació recollim els documents 
i els esdeveniments més importants que van donar 
lloc a la Convenció:

1924, Declaració de Ginebra 
Adoptada per la Societat de Nacions, pot consi-
derar-se com el primer text recollit sobre els Drets 

de l’Infant. Es tracta d’un document original es-
crit per l’anglesa Eglantyne Jebb (fundadora de 
l’organització Save de Children Fund) després de 
la I Guerra Mundial. 

És un text breu i senzill però que recull de forma 
global les necessitats essencials que l’infant ha de 
tenir cobertes. Aquest escrit no té cap valor vincu-
lant però expressa les inquietuds i els desitjos que 
havien de servir de punt de partida per les poste-
riors discussions sobre els drets dels infants. 

1948, Declaració Universal dels Drets Humans
En aquest document es van incloure, de manera 
implícita, els drets de l’infant. Però aviat es posa-
rien mitjans per cobrir les necessitats especials de 
la infància.

1959, Declaració dels Drets de l’Infant
Fou signada per l’Assemblea General de les Na-
cions Unides el 20 de novembre de 1959, després 
del reconeixement de la necessitat de la protecció 
especial dels infants a la Declaració Universal dels 
Drets Humans (1948). 

La Declaració dels Drets dels Infants expressa, 
doncs, aquesta necessitat de protecció de la in-
fància en 10 principis molt genèrics. Tanmateix, 
aquest text tampoc tindria força de llei.

1979, Any Internacional de l’Infant
Un any abans, el 1978, el govern de Polònia va 
presentar a la Comissió dels Drets Humans de les 
Nacions Unides, la versió provisional d’una con-
venció sobre els drets de la infància. Al llarg de 
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l’any 1979, la Comissió va crear un equip de treball 
per coordinar un estudi de la convenció que fou 
presentada a tots els governs del món. 

1989, Convenció sobre els Drets de l’Infant 
10 anys després, es va concloure la Convenció so-
bre els Drets de l’Infant. La Convenció és el tractat 
internacional que reconeix els drets humans de 
tots els nens i nenes del món. Va ser aprovada el 
20 de novembre de 1989 per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides. 

Consta de 54 articles dividits en tres parts. La 
primera part exposa i desenvolupa els Drets de 
l’Infant en 41 articles. La segona part defineix les 
responsabilitats que tenen els països per que  la 
Convenció es difongui, es respecti i es compleixi. 
I la tercera part exposa, d’una banda què poden 
fer els països perquè la Convenció esdevingui llei 
del propi país i, d’altra banda tot el referent a les 
adhesions i ratificacions de la Convenció així com 
dels possibles canvis que es puguin fer. 

Aquest text suposa un avanç significatiu respec-
te l’anterior declaració ja que no només trobarem 
drets relacionats amb necessitats bàsiques sinó 
també drets civils i polítics, és a dir, el reconeixe-
ment que els nois i les noies tenen dret a expres-
sar-se, a participar i implicar-se en la societat com 
a membres actius d’aquesta.

La Convenció, un pas endavant
La transcendència d’aquest tractat rau en el caràc-
ter obligatori que per als Estats comporta la seva 

ratificació. En aquest sentit pot afirmar-se que 
suposa la culminació d’un procés de positivització 
dels Drets de l’Infant.

A més a més, té especial significació perquè:
- És el Tractat Internacional de Drets més ratificat 
en el món. L’Estat espanyol la va ratificar al 1991.
- És el primer instrument internacional de drets 
humans que combina plenament els principals 
drets civils, polítics, culturals, econòmics i socials.
- És un tractat internacional recent i progressista. 
Els drets s’entenen com un tot indivisible i la po-
sada en pràctica d’un dret no pot posar en perill el 
respecte per un altre.
- Es reconeixen drets nous que suposen un gran 
repte com per exemple l’article 12, segons el qual, 
els infants tenen dret a expressar la seva opinió i a 
que es tingui en compte en tots els assumptes que 
els afecta.

Els 54 articles que conté la Convenció poden divi-
dir-se en quatre grans categories de drets: de su-
pervivència, que comprèn el dret a la vida i a tenir 
cobertes les necessitats fonamentals per la seva 
existència; de desenvolupament, on s’inclouen 
drets que hauran de garantir l’adquisició de les 
competències necessàries per que l’infant asso-
leixi un nivell de maduració òptim; de protecció, 
que exigeixen que l’infant sigui protegit de qual-
sevol forma d’explotació o abús; i finalment, els 
drets de participació que contemplen l’infant com 
a persona de ple dret amb capacitat d’assumir un 
paper actiu en la vida social.

Activitat
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El Comitè dels drets de l’infant
La creació d’aquest organisme es preveu a l’article 
43  i té la finalitat d’avaluar  els progressos realit-
zats pels països en l’ acompliment de la Conven-
ció. Aquest Comitè està format per deu experts, 
elegits pels Estats i especialitzats en infància,  que 
examinen els progressos que els estats realitzen 
per complir amb la Convenció.

El Comitè basa el seu examen en l’informe que 
cada país té obligació de presentar dos anys des-
prés d’haver ratificat la Convenció i, després, cada 
cinc anys. 

Continguts
Conèixer els drets
Informar-se, parlar, debatre és el primer pas per 
apropar-nos al coneixement de la Convenció. La 
Convenció no és només un text jurídic que prote-
geix la infància  i defensa les seves necessitats, és 
una visió global de la infantesa , de les condicions 
que requereix per desenvolupar-se amb plenitud. 

Per això conèixer aquest text no és suficient, és 
necessari posar-lo en “pràctica”, o altrament dit: 
viure’l.  Viure’l, que significa anar interioritzant 
progressivament el conjunt de valors universals 
que inspiren a aquests drets des de l’experiència 
personal i en la convivència amb els altres. 

Orientacions pedagògiques
• Fer l’esforç de fer una lectura detinguda sobre 
la Convenció dels Drets de l’Infant i considerar als 
menors des de la posició que es defensa, és a dir, 
que l’infant val per ell mateix, pel que és ara, no 
pel que serà1. 

• Fer nostres els drets i interioritzar-los  per tal 
que traspuem en la nostra actuació educativa els 
valors implícits.

• Crear un bon clima de grup que propiciï el diàleg, 
la comunicació i el respecte per l’altri.

• Partir d’una valoració prèvia de com són les rela-
cions dels nostres nois i noies a fi  d’avaluar el grau 
de compliment dels drets en el si dels grups. 

• Ambientar els centres  amb imatges de tot allò 
que faci referència al treball que realitzem sobre els 
drets: selecció d’articles, treballs realitzats, comp-
tar amb alguna exposició que expressi situacions 
d’incompliment dels drets arreu del món,...

• Incorporar jocs, contes o cançons sobre els drets 
en els espais de lleure, en el quotidià,  per tal de 
reforçar un treball educatiu global i integrador.

1 Extret del text de la ponència inaugural pronunciada per Jordi 
Cots i Moner a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, en 
l’acte d’inauguració del curs 1997-98.
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Assumir compromisos
Tenir drets implica, òbviament, assumir deures. 
És necessari que grans i petits, els nois i les noies 
reflexionem sobre la nostra actitud i valorem les 
conseqüències que té la manera com ens relacio-
nem amb els companys/es, com resolem els petits 
conflictes quotidians, el grau de compliment amb 
els acords que s’han pres en les assemblees, el 
respecte per la diversitat, etc. 

Prendre consciència del propi comportament en 
relació a les persones més properes , en el marc 
del grup, és un primer pas per aprendre a conviure 
en harmonia i pau. 

Orientacions pedagògiques
• Promoure que els infants, els joves, els educa-
dors/res, les famílies cerquem  espais ( assemblees, 
moments de valoració en finalitzar una activitat,  
tutories, durant els àpats, etc) per la reflexió crítica 
i ajudar als infants a interioritzar progressivament  
pautes de comportament d’acord amb les normes i 
principis que comporta gaudir d’aquests drets. 

• Relacionar els drets amb la vida quotidiana. 
D’aquesta manera ajudarem als infants a establir 
relacions significatives entre experiències i nous 
aprenentatges.

• Elaborar un llistat de compromisos en corres-
pondència als drets que tenim. Donar solemnitat a 
aquest moment i fer que aquest document estigui 
signat per tothom.

Reivindicar els drets
Vol dir moure’s, participar, denunciar, manifestar-
nos. Els infants també han d’interessar-se per 
conèixer el grau de compliment dels drets fona-
mentals en la seva ciutat, en el seu país i en el món 
en general. És important que identifiquin i elaborin  
les mancances que detecten tant en els espais de 
relació propers: el grup-classe, la colla d’amics i 
amigues, la família, etc., com en l’entorn llunyà, so-
vint a través dels mitjans de comunicació: pobresa, 
guerres, abusos...

Després és necessari passar a l’acció, no quedar-
se indiferent davant la transgressió dels nostres 
drets. Quan la vulneració dels drets es dóna en el 
marc de l’entorn llunyà, tal vegada resulta més fà-
cil identificar els fets i sensibilitzar-nos, tot i que 
hauríem de valorar si això ens passa bé, perquè no 
reconeixem la nostra part de responsabilitat o bé,  
perquè pensem que no depèn de nosaltres la so-
lució. Necessitem comprendre que encara queda 
molt per fer, així com la necessitat d’assumir com-
promisos des d’ara mateix i creure que el canvi és 
possible.

A vegades, la tasca més difícil rau en el reconeixe-
ment d’aquells drets que no són respectats en el 
nostre entorn més proper. Situacions del tipus: 
discriminar a un company/a pel seu pes, parlar 
habitualment amb insults, ignorar als companys/
es lents, són actituds tan quotidianes que els in-
fants no les identifiquen amb un abús dels seus 
drets o dels drets dels altres. 
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Tanmateix, aquestes actituds són les que confor-
men la nostra personalitat a mesura que creixem, 
i determinen el nostre comportament social. Per 
això és imprescindible que els educadors/res aju-
dem als infants a fer emergir aquestes situacions 
i treballem per que les valorin i evitin integrar-les 
com a conductes consentides i acceptades. 

Orientacions pedagògiques
• Dissenyar accions amb els infants per a garantir 
la promoció i la defensa dels drets dins de del grup, 
a l’escola o a l’esplai, en el barri...A tall d’exemple: 
organitzar una exposició sobre els drets i deures del 
grup i convidar als pares per conèixer aquest tre-
ball; fer un manifest sobre les necessitats d’espais 
de lleure en el barri i presentar-lo a l’alcalde; fer 
una adaptació de la Convenció i distribuir-la per 
tota l’escola o l’esplai, etc.

• Buscar espais ( assemblees, moments de valo-
ració en finalitzar una activitat, tutories, mentre 
mirem la televisió, etc) per la reflexió crítica i aju-
dar als infants a fer emergir les seves inquietuds i 
opinions.

• Assumir el compromís de celebrar cada 20 de 
novembre.

Drets seleccionats per la Campanya
Hem optat per agrupar els principis de la Conven-
ció en deu drets molt genèrics, més aviat en la línia 
que planteja la Declaració Universal dels Drets de 
l’Infant. Al costat de cada un trobareu la referèn-
cia dels articles als quals remet. 

Aquests drets són els principis amb els quals tre-
ballarem en aquesta campanya i haurien de ser el 
punt de partida per que cada educador/ra treballi 
amb el seu grup (d’educadors/res, infants, famí-
lies...), els articles que més convingui i progressi-
vament s’ampliï el coneixement de la Convenció a 
la seva totalitat. 

1. Salut
Tots els infants tenim dret a gaudir d’una bona 
alimentació, d’una casa i d’una bona atenció mè-
dica. Article 24.

2. Identitat
Tots els infants tenim dret a un nom i una nacio-
nalitat des del moment en què naixem. Articles:  
7, 8.

3. Benestar
Tots els infants hem de disposar dels mitjans 
necessaris per créixer físicament, mentalment 
i socialment en llibertat i dignitat. Articles: 26, 
27.

4. Igualtat
Tots els infants hem de tenir els mateixos drets 
sense distinció de sexe, color, religió o condició 
econòmica. Article 2.
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5. Atenció especial
Tots els infants amb malalties físiques i psíqui-
ques hem de rebre l’atenció especial i l’educació 
adequada. Article 23.

6. Protecció
Tots els infants hem d’estar protegits contra 
qualsevol forma d’explotació i abandonament. 
Articles: 19, 32, 34, 35, 36 i 37.

7. Entorn saludable
Tots els infants tenim dret a un medi ambient 
saludable i no contaminat.. Article: 29.

8. Educació i joc
Tots els infants tenim dret a l’educació, a la cultu-
ra i al joc per arribar a ser persones compromeses 
amb la societat. Articles:  28, 29 i 31.

9. Amor i comprensió
Tots els infants necessitem amor i comprensió 
per al ple desenvolupament de la personalitat . 
Aquest dret queda recollit en el principi 6 de la 
Declaració de 1959. Tanmateix, és àmpliament 
desenvolupat en la Convenció.

10. Participació
Tots els infants tenim dret a expressar-nos lliure-
ment i a ser consultats i respectats en les nostres 
opinions i valors. Articles: 12,13,15 i 17.

Diccionari de conceptes
Conceptes clau explicats des de l’òptica de la 
Convenció.

Infant: tot ésser humà menor de divuit anys, llevat 
que en el seu país es consideri abans la majoria 
d’edat.
Dret: sistema de normes que fixen i tutelen una 
determinada organització de les relacions socials i 
que tendeixen a evitar-ne la violació. Les necessi-
tats bàsiques poden considerar-se drets. Un dret 
és una necessitat jurídicament reconeguda.
Deure: també l’associem a responsabilitat, com-
promís, en tant que gaudir d’uns drets implica, en 
primer terme, el respecte pels drets dels altres i, 
en segon terme assumir obligacions de caràcter 
moral que assegurin el compliment dels drets de 
tothom.
Declaració: text que enuncia desitjos i  principis 
generals però que només està revestit de força 
moral.
Convenció: text jurídic, de caràcter obligatori i 
vinculant pels països que l’han signat i ratificat.
ONU (Organització de les Nacions Unides): 
aquesta organització es va crear després de la se-
gona guerra mundial (1939-1945) amb l’objectiu de 
garantir la Pau al món. Està formada per la majoria 
d’estats del món i és responsable de l’aprovació 
de la Declaració Universal dels Drets Humans i la 
Convenció dels Drets de l’Infant.
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UNICEF: és el Fons de les Nacions Unides per als 
Infants. Fou creat amb l’objectiu de respondre a 
les necessitats més urgents de la infància arreu del 
món. L’any 1965 va rebre el Premi Nobel de la Pau. 
Actua a 190 països i realitza una tasca de defensa 
de la infància tant en països industrialitzats com 
en països en vies de desenvolupament.
Adjunt per a la defensa dels drets dels infants: 
a Catalunya, dins la institució del Síndic de Greu-
ges (vetlla pel compliment dels drets fonamentals 
i les llibertats públiques dels ciutadans), s’ha creat 
aquesta figura amb l’objectiu d’atendre  específica-
ment els problemes i les necessitats de la infància . 
Qualsevol infant pot requerir dels seus serveis.
Participació: la Convenció, per primera vegada, 
atorga a l’infant drets civils i polítics. L’infant és 
considerat subjecte de ple dret. Aquesta nova con-
cepció  ens obliga a canviar la nostra posició davant 
dels nois i noies. Caldrà que revisem profundament 
la manera de relacionar-nos - grans i petits -, per tal 
d’aconseguir un diàleg d’igual a igual. 

Activitats
Consulta popular
Conèixer els drets
L’activitat començarà centrant-se en llegir els drets 
dels infants i decidir quin és pel nen/a el més impor-
tant. Hi haurà un plafó gran amb 10 drets i deures 
dels infants. Un cop llegits, els infants muntaran un 
trencaclosques d’un dibuix dels drets i l’hauran de 
relacionar amb el dret que hi ha al plafó.

Consulta popular
Un cop coneguin els 10 drets, hauran d’escollir, de 
manera individual, el dret que per ells és el més im-
portant. Un cop l’hagin escollit, el posaran en una 
urna, talment com si fos una votació. Aquesta vota-
ció tindrà retorn i s’explicarà a tots els participants 
quin ha estat el dret més votat.

Plantar el dret
En aquesta part de l’activitat els infants plantaran 
una llavor en un test, que simbòlicament repre-
sentarà el seu dret. I enganxaran l’adhesiu que han 
pintat a la segona part de l’activitat al test.

Els infants s’emportaran el seu dret plantat en una 
bosseta i tot això quedarà relacionat amb un dels 
objectius principals que ens plantegem: donar im-
portància a la reivindicació i el respecte pels drets 
de l’infant, no només durant un dia sinó cada dia.
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Joc del memory dels Drets de l’Infant
Adjuntem joc a la pàgina següent.

Pistes per a l’avaluació
•	Els	 infants	 han	 après	 els	 seus	 drets	 a	 partir	 del	
memory i saben relacionar-los amb les seves ex-
periències	 de	 la	 vida	 quotidiana?	 Són	 conscients	
de les situacions d’injustícia i de la necessitat de 
comprometre’s	personal	i	socialment?

•	L’activitat	ofereix	l’oportunitat	de	crear	un	entorn	
més	acollidor	i	tolerant	entre	els	infants	de	l’esplai?	
Permet treballar la participació i el diàleg com a ei-
nes	per	a	la	convivència?

•	Els	monitors	s’han	 informat	sobre	els	Drets	dels	
Infants?	Han	proporcionat	espais	d’expressió	i	rei-
vindicació	per	a	la	millora	d’aquests?	

Activitat
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Tots els nois i noies
tenim dret a estar 
protegits contra 
qualsevol forma 
d'explotació i 
abandonament

Tots els nois i noies
tenim dret a gaudir

d'una bona alimentació,
d'una casa i d'una bona

atenció mèdica

1 6

Tots els nois i noies
tenim dret a un medi
ambient saludable i 
no contaminat

Tots els nois i noies
tenim dret a un nom i

una nacionalitat des del
moment en què naixem

2 7

Tots els nois i noies
tenim dret a l'educació,
a la cultura i al joc per
arribar a ser persones
compromeses amb 
la societat

Tots els nois i noies
tenim dret a disposar

dels mitjans necessaris
per créixer físicament,

mentalment i socialment
en llibertat i dignitat 

3 8

Tots els nois i noies
tenim dret a que 
ens estimin i ens 
comprenguin per al ple
desenvolupament de la
nostra personalitat

Tots els nois i noies hem
de tenir els mateixos

drets sense distinció de
sexe, color, religió o
condició econòmica

4 9

Tots els nois i noies
tenim dret a 
expressar-nos lliurement
i a ser consultats i 
respectats en les nostres
opinions i valors

Tots els nois i noies amb
malalties físiques i 

psíquiques tenim dret a
rebre l'atenció especial i

l'educació adequada

5 10

el s drets de l’infant, un compromi s de grans i petits



Ens hem de comprometre a respectar
tothom sigui com sigui i aprendre
que les diferències ens enriqueixen 

Ens hem de comprometre a evitar
barallar-nos i buscar el diàleg per 
resoldre els conflictes

Ens hem de comprometre a 
aprofitar bé les oportunitats que 
la família i la societat ens donen

Ens hem de comprometre a jugar,
estudiar i aprendre moltes coses
amb il·lusió i esforç

Ens hem de comprometre a dir la 
nostra i assumir amb responsabilitat
els acords que hem pres

Ens hem de comprometre a assumir
responsabilitats per arribar a ser 
persones autònomes 

Ens hem de comprometre a 
menjar de tot i no perjudicar 
voluntàriament la nostra salut

Ens hem de comprometre a ser 
respectuosos amb el medi ambient i
no embrutar-lo voluntàriament

Ens hem de comprometre a estimar i
respectar tots els noms, les llengües i
les cultures de la humanitat

Ens hem de comprometre a evitar 
marginar les persones malaltes o 
discapacitades i estimar-les tal com són




