ACTIVITAT PER A EDUCACIÓ INFANTIL

TENIM DRET A L’ACOLLIDA!
OBJECTIUS
• Reconèixer que tots tenim dret a què
ens ajudin quan tenim problemes i a ser
acollits.
• Expressar les nostres idees sobre el
conte i els seus personatges.
• Saber que hi ha arbres que conserven
les fulles a la tardor.

MATERIALS NECESSARIS
• Conte per projectar: “Per què hi ha
arbres que conserven les fulles a
l’hivern?”, disponible a unicef.es/educa.
• Llapis de colors o ceres per decorar el
passaport d’acollida.

Desenvolupament de l’activitat
Aquest conte popular explica la llegenda de per què el vent del nord va
permetre que alguns arbres conservessin les fulles a l’hivern. El conte ens
pot servir com a introducció del tema de la tardor i, a més, ens permet
abordar, a través de la història de l’ocell perdut, la importància que té per a
tots els infants del món el dret a la protecció, a tenir una llar i a ser acollits
quan busquen refugi, així com el deure de la societat de garantir aquests
drets.
Projectem el conte i el narrem, fent èmfasi en els diferents personatges i en
les seves emocions. Durant la narració, o quan hagi acabat, podem fer
preguntes sobre els personatges i les seves motivacions. Per exemple:
• Per què migrava, l’ocellet?
• Totes les aus migren?
• Hi ha altres animals que migrin?
• Les persones migrem?

MATERIAL DE SUPORT
• Guia d’activitats i recursos d’educació
en drets i ciutadania global sobre els drets
dels infants migrants i refugiats,
disponible a unicef.es/educa.

• Per què plorava, l’ocellet? Opcions (totes són vàlides): Perquè tenia una ala
trencada. / Perquè els seus amics se n’havien anat. / Perquè tenia fred. /
Perquè tenia por. / Perquè tenia gana. / Perquè no sabia què fer. / Perquè
estava perdut. / Perquè no trobava ajuda.
• Tu ajudaries l’ocellet? Per què alguns arbres no van voler ajudar l’ocellet?
• Et sembla bé que el rei de la Gebrada i el vent del nord salvessin les fulles
de l’avet, el pi i el ginebre? Per què?
• Quan cal ajudar altres persones?
• Si algú tingués problemes com l’ocellet, què faries?
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CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA INFÀNCIA
El 20 de novembre se celebra el dia dels drets de
tots els infants. Podem aprofitar aquesta celebració per
elaborar entre tots un passaport d’acollida en el qual,
com els arbres que van ajudar l’ocellet, acollim
simbòlicament altres nens i nenes que busquen refugi.
Pots personalitzar i descarregar el passaport a
unicef.es/educa.

PASSAPORT
PASAPORTE DED’HUMANITAT
HUMANIDAD

PASSAPORTDED’HUMANITAT
PASAPORTE
HUMANIDAD
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Edició:
UNICEF Comitè Espanyol
www.unicef.es/educa
Els materials educatius, recursos i activitats sobre
drets d’infància, desenvolupament sostenible i
ciutadania global formen part del treball en Educació en drets i ciutadania global d’UNICEF Comité
Español, que anteriorment han estat publicats
sota la marca Enrédate i al web www.enredate.
org. Els judicis i opinions expressats no representen necessàriament el punt de vista d’UNICEF.

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els
infants en tot allò que fem. Amb els nostres aliats,
treballem a 190 països i territoris per transformar
aquest compromís en accions pràctiques, centrant els nostres esforços en arribar especialment
als nens i nens més vulnerables i exclosos per a
benefici de tots els infants, siguin on siguin.

Aquesta publicació forma part d’un projecte
finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID). El
contingut d’aquesta publicació no reflecteix necessàriament l’opinió d’AECID.

Aquesta publicació ha estat creada sota una llicència Creative Commons Atribución- NoComercialSinDerivar 4.0 Internacional, excepte per aquells
continguts en el què es defineix un altre tipus de
llicència.

