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Programa del taller   

 

DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DELS DRETS DELS INFANTS? 

 

Objectiu: Prendre consciència dels drets humans que tenen tots els infants i adolescents i 
reflexionar sobre com els tenim en compte i com els podem promoure més en la nostra vida 
diària, en tant que pares, mares i membres de l’AMPA. 
 
El taller es divideix en dues sessions de 90 minuts de durada cadascuna. 
 
 

1a sessió (90’) 

 
Objectiu:  Reflexionar com a pares i mares sobre els drets que tenen els nostres fills i filles. 
 
- Benvinguda i presentació 

 
- Vídeo fòrum  

A partir del visionat de dos fragments de vídeo, debatrem al voltant de tres preguntes: 
i) Què necessita el meu fill/la meva filla per desenvolupar-se plenament? 
ii) Què necessita de mi com a pare/mare? 
iii) Com ens posicionem com a  adults davant dels infants i els/les adolescents? 
 

- Juguem al Bingo  
 

- Parlem de la Convenció sobre els Drets de l’Infant  
 
 

 

Tres preguntes per endur-nos a casa:  

 
1) En el tracte quotidià respecto els drets del meu fill/a?  Sí?  Com? / No?  Per què? 

 
2) Com a AMPA els tenim en compte en la nostra visió, missió i funcionament? 

 
3) Què podem fer per aconseguir que totes les famílies de l’escola coneguin els drets dels 

infants i siguin conscients de què impliquen? 
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2a sessió (90’) 
 

Objectiu: Com a membres de l’AMPA, idear i emprendre accions a la nostra escola per 
incidir en la promoció i desenvolupament d’aquests drets. 

 
- Joc de rol 

En el tracte quotidià respecto els drets del meu fill/a?  Sí?  Com? / No?  Per què?  
 

- Reflexionem 
Com a AMPA, tenim en compte els drets dels infants en la nostra visió, missió i 
funcionament? 

 
- Actuem: Elaborem el nostre pla d’acció  

Què podem fer per aconseguir que totes les famílies de l’escola coneguin els drets dels 
infants i siguin conscients de què impliquen?  

 
- Avaluació i tancament 

 
 
 

 

  

 

 
 


