
Primària  
Projecte “Coneix i 

Practica els Drets 

de l’Infant” 
Curs 2014 - 2015



Objectius

El projecte Coneix i Aplica els Drets de l’Infant ha commemorat el 25 è 
Aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant i ha desenvolupat els 
següents objectius: 

• Conèixer la Convenció dels Drets de l’Infant i el contingut dels articles que 
se’n desprenen. 

• Ampliar la perspectiva sobre els valors i les actituds que afavoreixen el 
desenvolupament ple dels nens i de les nenes. Ser crítics enfront les 
desigualtats de tota mena. 

• Investigar sobre l’aplicació de determinats drets a la ciutat de l’Hospitalet. 
Fer una reflexió crítica i constructiva. 

• Conèixer la tasca que desenvolupa l’Ajuntament, a través de les distintes 
regidories i departaments, per garantir l’acompliment de la Convenció a la 
ciutat. 

• Elaborar un petit informe sobre com s’apliquen aquests drets a la ciutat i 
aportar propostes i idees des de la visió d’infant. 



Participació

Zona de la 
Florida 

Escola Pau Vila, Escola Menéndez Pidal i Escola 
Pere Lliscart

Zona de Can 
Serra i Centre 

Centre Educatiu Fax, Centre Alegre, Escola Santa 
Marta, Col·legi Tecla Sala, i Escola Patufet Sant 
Jordi

Zona de 
Collblanc

Escola Sant Jaume de la Fep, Escola Màrius 
Torres i Escola Ramon y Cajal

Zona de 
Bellvitge 

Escola Bernat Metge, Escola Marina, Centre 
d’Estudis Jaume Balmes, Centre d’Estudis Joan 
XXIII i Col·legi Pare Enric d’Ossó

16 escoles participants
CNIN constituït per 55 consellers i conselleres 



Activitats

Les primeres sessions es van orientar a 
treballar els següents continguts: 

• Funcions del Consell i tasques dels 
consellers/es. 

• Noció de dret. Saber distingir entre 
desitjos i necessitats. 

• La Convenció dels Drets de l’Infant. 
Dades generals, història, funcions  i 
síntesi de l’articulat. 

Aquest treball s’ha realitzat a partir 
d’activitats lúdiques i de debat en grup. A 
l’aula, els consellers/es van dinamitzar 
diverses dinàmiques a fi de que tot 
l’alumnat conegués la Convenció i 
decidissin mitjançant un procés 
participatiu quins 5 drets consideraven 
més importants. 



Activitats

Al gener vam celebrar el II Plenari del curs

En aquesta trobada vàrem aprofundir en el 
coneixement de la Convenció dels Drets de 
l’Infant, es van identificar col·lectivament els 
drets que més preocupen i es van aportar 
idees per analitzar de quina manera 
s’estaven respectant i acomplint a la nostra 
ciutat. 

A més a més, vam tenir l’oportunitat de 
conèixer l’Adjunta al Síndic de Greuges per a 
la defensa dels drets de l’infant a Catalunya, 
Maria Jesús Larios. L’estona de diàleg amb 
ella va ser molt interessant i enriquidora. Els 
consellers es van mostrar especialment 
interessats en el funcionament d’aquesta 
institució i en la seva tasca de suport i 
protecció a la infància. A l’acte també hi va 
assistir el regidor d’Educació de l’ajuntament 
de L’Hospitalet, Lluis Esteve i altres 
representants de l’Àrea d’Educació. 



Activitats

Després del II Plenari es va endegar un 
procés participatiu a les escoles per 
determinar quins 5 drets es volien analitzar  i 
sobre els quals,  es comprometien a pensar 
propostes per contribuir a la seva bona 
aplicació. 

El resultat d’aquest procés participatiu va ser 
l’elecció col·lectiva dels següents drets: 

1. Dret a  tenir els mateixos drets sense 
distinció de sexe, color, religió o condició 
econòmica.

2. Dret a anar a l’escola i a rebre una bona 
educació

3. Dret a ser protegits contra qualsevol 
forma d’explotació i abandonament

4. Dret a gaudir d’una bona alimentació
5. Dret a la salut i a una bona atenció 

mèdica



Activitats

Les escoles han fet un treball d’anàlisi dels 
5 drets seguint la següent didàctica: 

• Cada classe ha triat un dret a analitzar.
• L’alumnat ha reflexionat sobre la 

importància del dret.
• Ha identificat a partir de la seva 

experiència personal, situacions 
properes en que aquest dret s’ha 
vulnerat.

• I, finalment, s’ ha proposat idees i 
accions de millora per a la seva 
aplicació a la ciutat. 

Tot aquest treball s’ha recollit en un petit informe que hem titulat : “Els 
Drets de l’Infant: Temes que ens preocupen i propostes de millora” 
(veure annex) 



Activitats

En les darreres sessions del mes de maig 
els consellers i les conselleres han tingut 
l’oportunitat d’entrevistar-se amb 
representants dels departaments de 
l’Ajuntament més directament relacionats 
amb els drets seleccionats: Educació i salut 
principalment. 

Aquestes converses han servit per 
conèixer la tasca de l’Ajuntament pel que 
fa al foment dels drets i per donar a 
conèixer els temes que preocupen i les 
idees dels nois i noies del Consell.



Activitats

En el marc de les Festes de la Primavera es va 
inaugurar el Museu de la Ciutat amb el treball 
realitzat pel Consell de Nois i Noies

La col·laboració del Consell amb el Museu de 
l’Hospitalet es va concretar en conèixer i 
analitzar la nova proposta museística , i en 
plantejar com apropar el Museu –i la història de 
la ciutat- als nens i nenes que hi viuen.

El treball del Consell ha permès introduir al 
discurs museístic elements expositius i 
llenguatges per fer una visita de la nova 
exposició permanent motivadora i estimulant i 
una lectura comprensiva: s’ha creat un quadern 
de jocs, caixes tàctics i textos adaptats al 
llenguatge infantil.

El resultat ha estat un èxit. Es pretén seguir 
impulsant actuacions de col·laboració per 
apropar el Museu a tota la ciutadania de l’H. 

Tancament del projecte “UN MUSEU TAMBÉ PER 
ALS INFANTS” iniciat el curs 2013-2014



Valoració

 El projecte “Coneix i Aplica els Drets de l’Infant ens ha servit per 
conèixer que tots els nens i nenes del món gaudim d’uns drets i d’unes 
responsabilitats però també que els governs han de garantir la seva 
aplicació real. 

 Molts de nosaltres desconeixem l’existència de la Convenció, per aquest 
motiu pensem que és molt important donar que el nostre Ajuntament 
es comprometi a fer una bona tasca de difusió. 

 Aquest projecte ens ha fet reflexionar molt. A valorar el que és una 
necessitat (= a dret) i el que no ho és. A adonar-nos-en que també a la 
nostra ciutat hi ha molts infants que pateixen i que tenen vulnerats 
alguns dels drets més bàsics. També hem conegut el treball i els 
programes que té l’Ajuntament per combatre aquestes situacions. 

 Ser conseller i consellera i formar part del Consell de Nois i Noies ens ha 
ensenyat que som importants i que la nostra veu és escoltada pels 
adults. Volem seguir sent Consell de Nois i Noies! 



Informe “Els Drets de l’Infant: Temes que ens 
preocupen i propostes de millora”



Annex: Informe

“Els Drets de l’Infant: Temes que ens preocupen i 
propostes de millora”

Dret a anar a l’escola i a rebre una bona educació 

Dret a  tenir els mateixos drets sense distinció de sexe, color, religió o condició 
econòmica. 

Temes que ens preocupen 

 Si tots els nens i les nenes poden anar o no a l'escola. Què fa l'ajuntament per a garantir-ho.  

 Moltes famílies tenen problemes econòmics. Què es fa perquè cap nen o nena es quedi sense 
llibres o sense dinar si ho necessita? 

 Molta preocupació envers les actituds racistes. Com es pot solucionar aquest problema? 

 No sempre podem escollir l'escola on volem anar. Per què? 

 Pensem que no sempre hi ha prou professors a les aules per atendre'ns. Què s'hi pot fer? això 
també afecta molt als nens i les nenes que pateixen una discapacitat.  

Les nostres propostes 

 Adaptar tots els llocs públics per a les persones amb discapacitat: rampes, ascensors.... 

 Més professors i professores.  

 Estendre projectes com la reutilització dels llibres entre totes les escoles perquè no calgui 
comprar llibres cada any.  

 Organitzar una gran festa per fer visible que tots tenim els mateixos drets... a la plaça de 
l’Ajuntament, amb jocs al carrer.  

 Fer una campanya contra el racisme. 



Annex: Informe

“Els Drets de l’Infant: Temes que ens preocupen i 
propostes de millora”

Dret a ser protegits contra qualsevol forma d’explotació i abandonament 

Temes que ens preocupen 

 Saber que hi ha infants que han patit maltractament 

 A vegades hem vist pares i mares pel carrer que escridassaven els seus fills i filles. 

 A l’escola també es donen situacions de maltractament. Ens preocupa molt l’assetjament 
escolar.  

Les nostres propostes 

 Crear la figura del mediador a l’escola. Seria com company/a amb qui parlar i explicar el que et 
passa quan sents que t’estan assetjant.   

 No tenir por i denunciar si veiem alguna situació de maltractament.  

 Que hi hagi un telèfon on demanar ajuda. 

 Que tots els nens i les nenes tinguem present que: hem d’evitar anar sols, no parlar amb gent 
estranya, etc.  

 Més vigilància a les famílies que no tracten bé als seus fills i filles.  

 Posar vigilància a la sortida de les escoles.



Annex: Informe

“Els Drets de l’Infant: Temes que ens preocupen i 
propostes de millora”

Dret a gaudir d’una bona alimentació 

Temes que ens preocupen 

 Per problemes econòmics moltes famílies han d’anar a menjadors socials  o recollir menjar.  

 Veiem pobresa al carrer.  

 Hi ha companys que no poden portar l’esmorzar a l’escola.  

 Hi ha nois i noies que tenen desordres alimentaris (anorèxia, bulímia, obesitat...) 

Les nostres propostes 

 Donar oportunitats de feina a les persones més pobres perquè puguin treballar i comprar 
menjar. 

 Aportar menjar a les ONG’s perquè els distribueixin entre les persones que més els necessiten. 

 Que les persones més riques reparteixin una mica de la seva riquesa entre les persones pobres.  

 Que l’ajuntament organitzi concerts i altres esdeveniments solidaris per a recollir fons.  

 Reforçar les campanyes de comunicació de les coses que ja s’estan fent.  

 Coordinar els supermercats per a què no llencin menjar i sancionar els que ho facin.  

 Organitzar “el dia del menjar saludable”, a l’estil del dia de la mobilitat. L’objectiu seria 
sensibilitzar sobre els hàbits saludables en l’alimentació.  

 Potenciar que les botiguers usin maniquís amb talles reals i prohibir o sancionar les botigues 
que posen als aparadors talles petites.  

 Assegurar que a totes les escoles el menjar que s’ofereix als nens i les nenes és saludable.  

 Que els menjadors de les escoles estiguin oberts durant les vacances escolars. 



Annex: Informe

“Els Drets de l’Infant: Temes que ens preocupen i 
propostes de millora”

Dret a la salut i a una bona atenció mèdica 

Temes que ens preocupen 

 Tothom pot anar al metge? 

 Tothom pot pagar-se les medicines que necessita?  

Les nostres propostes 

 Baixar els preus dels medicaments 

 Investigar més les malalties que encara no tenen tractament per solucionar-los 

 Que els metges tractin bé els pacients. 




