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Els drets dels infants 2014 

Dades generals: 

Institut L'Estatut 

Vallés Occidental 

Maribel Tarrés 

coordinaciopedagogica@insestatut.cat 

Dades de l’experiència: 

En el marc d'un projecte transversal sobre els drets dels infants que s'ha fet durant 3 anys, 

aquest curs hem intentat apropar l'alumnat de 3r d'ESO de l'Institut L'Estatut a la realitat de 

Rubí, col·laborant amb la campanya de Nadal de Creu Roja: el Petit recapte d'aliments i la 

classificació de les joguines que es repartiran per Reis. 

Aquests projectes, que es porten a terme a tota l'ESO dos cops l'any, tenen una durada de 

dues setmanes i els fem just abans de les vacances de Nadal i de Setmana Santa. 

Així, l'alumnat ha conegut els principis de la Convenció dels drets dels infants i els ha treballat, 

a partir de la web que l'equip docent ha preparat durant el trimestre: 

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/els-drets-dels-infants-2014/ 

Els nois i noies aprenien en quins llocs del món es vulneren alguns d'aquests drets i recollien 

informació. Per acabar, ells mateixos havien de crear una ONG d'ajuda als infants, proposant 

una actuació concreta en un espai determinat on no s'asseguren els drets bàsics als nens i 

nenes. De tot això, n'havien de fer una presentació oral en format digital: power point, prezi, 

web, etc. 

Paral·lelament, els vam proposar sortir a l'Esplai Bellvitge de l'Hospitalet, a preparar la festa 

del tió amb diverses tasques a fer: van pintar el pòster anunciant la festa, van classificar 

joguines i van crear-ne de noves, tot perquè els nens i nenes amb una situació més desfavorida 

tinguessin regals per Nadal. 

I per últim, per aproximar-nos a la realitat de Rubí, van proposar dues activitats en 

col·laboració amb la Creu Roja local: fer un recapte d'aliments, en què vam recollir uns 120kg 

de menjar, i anar al local on l'entitat classifica les joguines per a la campanya de Reis. Uns 650 

nens rebran joguines, noves i de segona mà. Els nostres alumnes van triar les que estaven bé, 

les que no servien, les van classificar per edats i van anar fent bosses. Aquesta experiència es 

va organitzar en tres torns de dues hores, els dies 22 i 23 de desembre de 2014, de manera 

que uns 100 alumnes hi han participat. 
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Redacció: Maribel Tarrés, desembre 2014 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Conèixer la realitat de la infància en molts països del món 

- Conèixer les dificultats que tenen algunes persones al nostre entorn proper per tenir 

garantits alguns drets bàsics. 

- Crear una entitat social sense ànim de lucre 

- Treballar en grup de manera cooperativa 

- Millorar l'expressió escrita segons els criteris d'adequació, coherència, cohesió i 

correcció. 

- Conèixer i seleccionar els recursos digitals que tenim a l'abast per al propòsit que el 

grup persegueix. 

- Regular l'aprenentatge i avaluar-lo. 

- Exposar en forma de presentació la síntesi del que s'ha après  

Descripció del servei:  

Arran dels aprenentatges sobre la vulneració dels drets dels infants al món i a l'entorn proper, 

els nois i noies de 3r d'ESO han fet dos serveis a la comunitat, a través de la campanya de 

Nadal de la Creu Roja Rubí-Sant Cugat: un recapte d'aliments i col·laborar en la recollida i 

selecció de les joguines que es repartiran a 650 infants de la població per Reis. 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Totes les matèries de 3r d'ESO 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: 9 de desembre de 2014 

Data de finalització del projecte: 23 de desembre de 2014 

Entitats que participen a l'experiència: Institut L'Estatut i Creu Roja Rubí-Sant Cugat 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Flammarion, 1 

Població: Rubí 

Comarca: Vallés Occidental 

Telèfon: 93 588 08 58 

Correu electrònic: coordinaciopedagogica@insestatut.cat 

Web: insestatut.cat / https://sites.google.com/a/insestatut.cat/els-drets-dels-infants-2014/ 

 


