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Educació de qualitat. La importància del joc /  Juguem pels drets de la infància 

 

Els drets de la infància 

Segons l’Organització de les Nacions 

Unides, l’educació és un dret 

fonamental de totes les persones del 

nostre planeta, independentment del 

país on visquen, del sexe, de la seua 

cultura o de la religió. A més, l’Assemblea General de Nacions Unides ha recollit en la Declaració dels 

Drets de la Infància una sèrie de principis o drets de la infància, per a assegurar que tots els xiquets 

i xiquetes del planeta puguen créixer feliços i sans. Coneixeu aquesta declaració tan important?  

Vos convidem a descobrir quins són estos drets en un vídeo i uns jocs que vos proposem. Finalment, 

sereu els encarregats de mostrar a la resta de l’escola el nostre mural col·laboratiu dels drets de la 

infància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball en equip 

1 _ Assemblea. Dret a una educació de qualitat 

2 _ Juguem al pati 

3 _ Quiz “No caigues a oblidar els drets de la infància” 

4 _ Mural dels drets de la infància 
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Educació de qualitat. La importància del joc /  Juguem pels drets de la infància 

1 _ Assemblea Dret a una educació de qualitat 

 

Sabeu com són les escoles de la resta del món? Creieu que són iguals que la vostra?  

En l'activitat que vos proposem a continuació, començareu reflexionant entre tota la classe sobre com 

és la vostra escola, què vos agrada o què vos agradaria canviar.  

 

I després de visualitzar un vídeo de Youtube en què 

es mostren les 10 escoles més insòlites del món, 

seguireu amb la reflexió sobre el dret a l’educació. 

Molta atenció a la Presentació de CANVA, que 

comencem! 

 

2 _ Juguem al pati 

 

En esta activitat vos proposem descobrir que el joc també forma part de l'educació de qualitat.  

Com ho farem?  Organitzats per equips, organitzareu diferents jocs de pati amb els companys i 

companyes.  

 

Com a equip, haureu d'entendre molt bé en què consistix el joc que vos ha assignat el docent i 

explicar-lo a la resta de companys i companyes de 

classe. En esta imatge interactiva de Genially teniu 

les instruccions de cada joc.  

Ho passarem genial. A jugar! 

 

https://www.canva.com/design/DAE5RlgxIMU/mKR8jJIGq5k8NW6bPc1g0A/view?utm_content=DAE5RlgxIMU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/6217a0b804af5e00189d3248
https://www.canva.com/design/DAE5RlgxIMU/mKR8jJIGq5k8NW6bPc1g0A/view?utm_content=DAE5RlgxIMU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/6217a0b804af5e00189d3248
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Educació de qualitat. La importància del joc /  Juguem pels drets de la infància 

3 _ Quiz “No caigues a oblidar els drets de la infància” 

 

Per equips tindreu 5 minuts per a resoldre el Quiz de Genially següent en què haureu d’endevinar 

a quin dret de la infància es referix cada una de les qüestions plantejades. Pareu atenció, perquè 

necessitareu tindre molt clar el significat de cada un per a la pròxima activitat. Esteu preparats? 

Endavant!  

 

 

 

 

 

 

 

4 _ Mural dels drets de la infància 

 

Com ha anat el Quiz? Vos ha quedat clar el significat de cada dret? 

Ara, per equips, haureu d'explicar amb les vostres pròpies paraules què signifiquen.  

El docent repartirà a cada equip un o dos drets. Penseu en una frase creativa i una imatge que els 

descriga, perquè servirà per a crear un preciós mural de tota la classe sobre els drets de la infància. 

Estarà molt bé que l’exposeu en un lloc visible de l'escola i que en pugueu explicar el significat a 

diferents nivells educatius. 

Avant amb el mural! 

 

https://view.genial.ly/6217aa13339b2f0011c1edc8
https://view.genial.ly/6217aa13339b2f0011c1edc8

