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

 

MATÈRIES DESTRESES 

LINGÜÍSTIQUES, CIÈNCIES DE LA 

NATURALESA, CIÈNCIES SOCIALS, 

MATEMÀTIQUES, EDUCACIÓ 

ARTÍSTICA, EDUCACIÓ FÍSICA  

EDAT: 4t (9-10 anys), 5é (10-11 

anys) 

 

OBJECTIUS DE LES FITXES DE TREBALL 

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. 

Amb esta proposta descobrirem els drets de la infància i reflexionarem especialment sobre el dret a 

una educació de qualitat de tots els xiquets i xiquetes, la importància de divertir-se i del joc.  

Començarem reflexionant sobre com són les escoles del món i, posteriorment, ens divertirem amb 

uns jocs que vos proposem. Cada equip s’encarregarà d’explicar un dels jocs als companys i 

companyes per a disfrutar-lo junts i així entendre el paper que ocupa el joc en l’educació de qualitat. 

La proposta finalitza descobrint els drets de la infància per a crear bonics missatges il·lustrats en un 

gran mural col·laboratiu que permeta fer visible a l'escola els drets que tenen tots els xiquets i 

xiquetes del planeta. 
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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. Anima’ls a ser participatius. 

 

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!  

 

Més material que pot resultar interessant per a reflexionar conjuntament per què xics i xiques com 

ells posen tant d'esforç, inclús arriscant la vida, per a arribar a l'escola: 

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 

https://www.canva.com/design/DAE5RlgxIMU/mKR8jJIGq5k8NW6bPc1g0A/view?utm_content=DAE5RlgxIMU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE5RlgxIMU/mKR8jJIGq5k8NW6bPc1g0A/view?utm_content=DAE5RlgxIMU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE5RlgxIMU/mKR8jJIGq5k8NW6bPc1g0A/view?utm_content=DAE5RlgxIMU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Curt d’11 minuts de la UNESCO  

De camí a l’escola  

 

 

2 _ Juguem al pati 

 

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

Com ho farem?  Hem preparat 6 jocs diferents que els poden ajudar a reflexionar sobre el jocs com 

a element imprescindible per a l’educació de qualitat.  

Vos proposem que n’assigneu un a cada equip de treball: hauran de llegir-lo, preparar el material 

que necessitaran i convertir-se en experts d’este joc. Seran els encarregats d’explicar-lo a la resta 

de companys i companyes per a jugar-hi tots junts.  

Hauran de pensar molt bé com ho organitzaran: Qui dirà el nom del joc? Qui farà l’explicació? Com 

decidirem a qui li toca parar? Com farem els equips? Quins materials fan falta?, etc.  

Una vegada l’hagen explicat, i tots i totes el comprenguen, vos proposem jugar-ne una partida i, en 

acabar, poden destinar uns minuts a reflexionar sobre el que han aprés en cada joc. Anima'ls a ser 

participatius i que expressen lliurement el que pensen.  

 

En esta imatge interactiva de Genially teniu les 

instruccions de cada joc.  

Alguns dels jocs necessiten algun material senzill 

(clarions, una pilota tipus de tenis, paperets 

https://www.youtube.com/watch?v=8OHV5zpVpZ0
https://www.youtube.com/watch?v=8OHV5zpVpZ0
https://view.genial.ly/6217a0b804af5e00189d3248
https://www.youtube.com/watch?v=8OHV5zpVpZ0
https://view.genial.ly/6217a0b804af5e00189d3248
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escrits…); vos recomanem que els lligen a classe i que baixeu al pati quan tinguen l’explicació 

preparada i el material a punt. 

 

Ho passarem genial. A jugar! 

 

 

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

 

 

Per equips tindran 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.  

És important que paren atenció, perquè 

necessitaran tindre molt clar el significat de cada 

dret de la infància per a la pròxima activitat.  

 

El Quiz arreplega els 10 principis dels drets de la infància i han sigut adaptats per a fer més 

comprensibles els continguts oferits en les pàgines web següents: 

 

 Nacions Unides. Declaració Universal dels Drets de la Infància 

https://www.un.org/es/events/childrenday/declaration.shtml 

 Amnistia Internacional. Declaració dels Drets de la Infància (resumida i amb llenguatge 

senzill). http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-dec-ninos-resumen.html 

https://view.genial.ly/6217aa13339b2f0011c1edc8
https://www.un.org/es/events/childrenday/declaration.shtml
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-dec-ninos-resumen.html
https://view.genial.ly/6217aa13339b2f0011c1edc8
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4 _ Mural dels drets de la infància 

 

 

En esta activitat l’alumnat il·lustrarà els diferents drets de la infància acompanyats de frases 

creatives.  Assigna un principi-dret a cada equip perquè reflexione sobre com poden contribuir 

perquè es complisquen en la vostra escola.  

Com podeu veure en els drets de la infància, molts d’estos drets no depenen de nosaltres, però en 

alguns sí que hi podem ajudar. És recomanable que, quan plantegeu la reflexió a l’aula, els convideu 

a pensar en el seu dia a dia, parleu de situacions en què hagen deixat algun company o companya 

de costat i per què ho han fet, parleu sobre els moments en què necessitem comprensió i amor i sobre 

què poden fer els nostres companys i companyes per a ajudar-nos, reflexioneu sobre el dret a jugar 

i que mai ningú no es quede sense jugar…  

Segur que ixen moltíssimes idees i propostes per a posar-les en pràctica.   

 

Podem afegir al mural les propostes que sorgisquen durant la reflexió, centrant-nos especialment en 

els drets següents: 

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.  

6. Dret a la comprensió i l’amor per part de les famílies i de la societat.  

7. Dret a una educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar.  

10. Dret a rebre una educació que fomente la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tot el món.  

Vos convidem visualitzar i reflexionar sobre una iniciativa escolar que vos pot inspirar.  
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Radiotelevisió Espanyola. 

Haizea, la xiqueta que va demanar un “banc de l’amistat” a la seua escola. 

 

 

ALTRES MATERIALS INTERESSANTS 

10 drets fonamentals de la infància, per Quino. A 30 anys de la Convenció sobre els Drets del Xiquet 

d’Unicef https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-

por-quino  

Més informació sobre els drets de la infància UNICEF: 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-CONVENCION-SOBRE-

LOS-DERECHOS-DEL-NINO-version-resumida.pdf 

Avant amb el mural! 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/haizea-nina-pidio-banco-amistad-su-colegio/5402939/
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-niños-por-quino
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-niños-por-quino
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-CONVENCION-SOBRE-LOS-DERECHOS-DEL-NINO-version-resumida.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-CONVENCION-SOBRE-LOS-DERECHOS-DEL-NINO-version-resumida.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/haizea-nina-pidio-banco-amistad-su-colegio/5402939/

