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els dre ts dels infants
Infantil i Cicle inicial

Menjador

Per a ed. de menjador

descripció

Els infants decideixen quins són els seus drets i es fotografiaran exercint-los. Després es farà un mural per
penjar-ho al centre.

material

•

Càmera de fotografies.

•

Ordinador i impressora.

•

Paper d’embalar

•

Estris per pintar: guixos, retoladors, ceres, llapis de colors, llapis tous, etcètera.

com fer-la

1. Expliquem a l’alumnat el concepte de dret. Entre tots, anirem anomenant quins drets tenen els infants
i els apuntarem. Per exemple: jugar, tenir casa, anar a l’escola, menjar, medicaments si estan malalts,
viure sense violència.
2. Un cop tenim una llista força completa, traiem la càmera de fotos. Dret per dret, demanem a l’alumnat
que posi per la foto, tot interpretant el dret que volem expressar (jugant a pilota, amb un llibre, etcètera). Poden ser fotografies individuals, per parelles o grupals.
3. Expliquem que no tots els infants els tenen a la pràctica. Els informarem que hi ha terratinents i empresaris que tenen nens i nenes treballant i que no poden anar a l’escola, perquè no tenen temps i/o
diners. Alguns d’aquests infants treballen recollint el cacau que aquí ens mengem nosaltres en forma de
xocolatines o brioixeria.
4. Recordem i repassem les característiques dels productes de comerç just.
5. Imprimim les fotografies per fer un mural sobre els drets del infants. Un cop finalitzat, el pengem en un
espai visible de l’escola.
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6. Finalment, demanem als infants:
Esteu d’acord en que hi hagi nenes i nens treballant?
Com se senten sabent que n’hi ha que no poden viure i anar a escola com ells o elles?
És bo consumir xocolata i altres productes de comerç just? Per què?
Podem fer alguna cosa des d’aquí per ajudar als infants a qui fan treballar recollint cacau?

temps

20 min Selecció dels drets
30 min Sessió fotogràfica
60 min Elaboració del mural
10 min Conclusions i propostes

idea!

Se’ls pot animar a que demanin xocolata de comerç just per les festes que s’organitzin des de l’escola o
organitzar un concurs de coques de xocolata de comerç just en alguna festa.
Poden comentar a casa d’emprar rajoles de xocolata, en pols per a la llet o en crema per torrades, de comerç
just.
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