
 

Benvolgudes i benvolguts, 

 
El 20 de novembre es celebra la commemoració de la Convenció dels Drets de l’Infant, adoptada per 

part de les Nacions Unides l’any 1989. 

Des del el Consell d’Infants de Cornellà, òrgan de participació infantil de la ciutat, us animem a 

participar del Dia Internacional de la Infància, una data en la que totes i tots estem convidats a 

reflexionar sobre els drets dels infants. 

Les activitats d'enguany estan relacionades amb la proposta d'UNICEF i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible vinculats al medi ambient (ODS 6: aigua neta i sanejament; ODS 7: 

energies netes i sostenibles; ODS 11: ciutats sostenibles; ODS 12: producció i consum responsable; ODS 

13: acció pel clima; ODS 14: vida submarina, i ODS 15: conservar la biodiversitat terrestre), convidant-

nos a la reflexió entorn de l'impacte de l'ésser humà amb relació a aquests, ja que com apunta la 

Convenció dels Drets de l'Infant, els nens i les nenes tenen dret a viure en un medi ambient saludable i 

no contaminat. 

Prenent la temàtica de “la cura i el respecte pel medi ambient per tal de que totes les persones puguem 

gaudir d’una vida sana i sostenible” com a fil conductor, llancem una proposta des del Consell d’Infants 

de dues activitats per celebrar el Dia Internacional de la Infància en els vostres centres escolars. 

Els nens i les nenes que participen del Consell d'Infants de Cornellà, com a portaveus de les seves 

escoles, tenen l'encàrrec de comunicar les activitats i el seu funcionament al mestre o mestra referent i 

de presentar-les al grup classe, considerant les nostres pautes com a orientacions per dur-les a terme. 

Han de ser els i les alumnes participants qui arribin a quòrum respecte a l'acció que vulguin 

desenvolupar. 

 

 

 

 

  

 



Els objectius d’aquestes activitat són els següent: 

- Reflexionar entorn del perquè creiem que la cura del medi ambient és una acció relacionada 

amb els drets dels infants, concretament amb el dret a viure en un medi ambient saludable i no 

contaminat, relacionat amb la vetlla de la salut i l’entorn dels nens i les nenes. 

- Conscienciar-se de l’impacte de les activitats humanes sobre la naturalesa. 

- Valorar les accions que a nivell personal i/o familiar poden desenvolupar per reduir la petjada 

mediambiental. 

- Exposar de forma compartida i davant el grup quins són els compromisos dels nens i les nenes, 

en la seva vetlla pel medi ambient. 

- Treballar de forma conjunta en la elaboració de l’activitat plàstica de la proposta.  

 
Activitat 1: L’ARBRE DELS COMPROMISOS. 

Realització: 

Per començar, hem de dir que aquesta activitat és adaptable 

a la particularitat de l’escola, als seus recursos i a 

l’expressió creativa i plàstica del infants participants. 

Nosaltres us farem arribar un document annex que cal 

distribuir a cada alumne. Es tracta de la silueta d’una fulla 

amb la frase “EM COMPROMETO A:” en la que els infants han 

d’escriure a què es comprometen, a quina acció realista 

poden desenvolupar per la cura del medi ambient i reduir la 

petjada mediambiental relacionat amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

Després l’hauran de retallar i enganxar en el tipus de suport que trieu, compartint l’acció a la que es 

compromet cadascú. 

Com comentàvem al principi, referent al recurs i suport on penjar les fulles amb els compromisos dels 

infants, heu de valorar vosaltres, mestres i alumnes, quina és la manera que trobeu més viable. A 

continuació us posem exemples en escrit i en imatges, per poder-vos orientar amb diferents opcions: 

1. Fent un mural per enganxar en paret: Mural del tronc d’un arbre amb les branques despullades. 

2.1 Penjar les fulles de les branques d’un arbre accessible que tingueu a l’escola (amb fil). 

2.2 Penjar les fulles en un suport que pugui simular un arbre (amb fil). 

3. Posar les fulles enganxades en diferents cintes, i penjar-les de les branques d’un arbre accessible 

que tingueu a l’escola. 



Idea 1: 

 

 

Idea 2.1:  

 

 

  



Idea 2.2: 

             

 
Idea 3a: 

              

 

   

 

  

  

 

 

Recordeu fer una foto del vostres projecte i feu-nos-la arribar. 

 

 

  



Activitat 2: ART AMB MATERIALS RECICLATS 

Amb un caràcter més col·laboratiu, la finalitat d’aquesta activitat és la de crear de manera grupal 

quelcom amb materials reciclats. La creació és d’estil lliure amb la condició de reutilitzar materials i 

objectes donant-los-hi una altra oportunitat, consensuant amb el grup què és el que es vol elaborar. 

Seguidament, exposem les idees que vam aportar les nenes i els nens en la darrera sessió del Consell 

d’Infants que poden servir com a exemple a l’hora d’orientar la realització de l’activitat: 

1. Maqueta amb materials reciclats / reutilitzats, com ara de la ciutat, d’un parc, dels carrers, de 

l’escola, etc. 

2. Preparació d’un hort o decoració de zones enjardinades de l’escola amb elements creats amb 

materials reciclats i reutilitzables. 

3. Escultura i/o altres. 

 
D’aquesta creació també ens heu d’enviar una foto que compartirem en la següent sessió del Consell 

d’Infants. 

Idea 1: 

 

 

 

 

 

  

 

      

                         



Idea 2: 

     

 

 

 

 

                  

 

Idea 3: 

   

 


