
 

 

 

 
 
 
 

 
DE LA CONVENCIÓ ALS ODS AMB ULLS D’INFANT 
Creativitat, art i participació. 
 
Aquest programa educatiu, impulsat pel Departament de Promoció de la Infància de 
l’Ajuntament de Barcelona, vol donar a conèixer als nens i les nenes, els seus drets i la 
norma que els recull (la Convenció dels Drets dels Infants de 1989) alhora que indagar, 
analitzar i reflexionar sobre temàtiques socials vinculades als ODS a partir del procés de 
creació artística. Per això cada any plantejarem un repte que ens ajudi a acostar-nos-hi 
d’una forma amable i divertida. 
El programa s’estructura en una seqüència d’activitats que utilitza la Convenció i els ODS 
de les Nacions Unides com a punt de partida perquè l’alumnat observi i analitzi el seu 
entorn i aprofundeixi en algun dels seus aspectes. 
La proposta d’enguany consistirà a il·lustrar la Convenció dels Drets dels Infants 
mitjançant la creació d’un producte artístic. 
 
 

https://unsplash.com/photos/54VAb3f1z6w 
 

 A QUI VA ADREÇAT 

 Centres públics i concertats 

 ETAPA 

 Educació Infantil, Educació Primària,   
Educació Secundària Obligatòria i Centres 
d’Educació Especial 
 

 DURADA 
 

 Curs escolar 

 

CONTEXT 
 
La Convenció sobre els Drets dels Infants va ser aprovada al 1989, l’any passat va fer trenta 
anys, i es vol aprofitar aquesta oportunitat per fer-ne difusió, propiciar-ne el seu coneixement i 
impulsar la consciència ciutadana i la participació de l’alumnat en el seu entorn. 
 
El programa vol també donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, per posar de relleu que, per garantir els drets de tots els 
infants del món, cal desenvolupar accions concretes en diversos àmbits i aquestes han 
d’involucrar, a més de les institucions, a tota la ciutadania de la qual els infants formen part. 
 

https://unsplash.com/photos/54VAb3f1z6w
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OBJECTIUS 
 
Conèixer la Convenció sobre els Drets dels Infants i els seus vincles amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’ONU. 
Realitzar una recerca de l’impacte que la Convenció té en la vida dels infants, tot utilitzant el 
procés artístic com a instrument de reflexió, construcció de coneixement i expressió. 
Elaborar produccions artístiques com a resultat final del procés de recerca sobre l’impacte de la 
Convenció. 
Difondre i donar a coneixement a nivell de comunitat educativa, districtes i de ciutat les 
produccions artístiques realitzades pels infants.  

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
El programa s’adreça als centres públics i concertats, d’Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, 
ordinaris o d’educació especial. Així mateix, s’obrirà a la participació dels espais d’educació no 
formals de la ciutat (esplais, caus, centres cívics, etc.). 
 

DURADA 
 
Un curs escolar. 

 

DESCRIPCIÓ 
 
El programa parteix de la recerca i reflexió compartida en el grup classe entorn de la Convenció 
dels Drets dels Infants, els ODS i l’impacte que tenen en la vida quotidiana i l’entorn de l’alumnat. 
Aquesta reflexió es concreta en l’elaboració col·lectiva d’un moodboard, que és un tipus de mural 
que recull idees, conceptes i propostes de manera gràfica i visual, en diferents suports o formats, 
i amb material diversos (https://baetica.es/que-es-y-para-que-sirve-un-moodboard/ ). El 
moodboard a la vegada, és el punt de partida del procés d’indagació i elaboració de les 
produccions artístiques, que es plantejarà com a repte per aquest curs.  
 
La creació de  les produccions artístiques esdevé, així, una invitació a la participació i intervenció 
dels infants i joves, a partir d’un procés d’observació, anàlisi, reflexió i creació col·lectiva al seu 
centre educatiu. 
 
El procés de producció artística (elecció del motiu, tria de la tècnica, realització, compartició,  
autoavaluació) es planteja com a  instrument per a la reflexió i la participació de l’alumnat.  
 
Els i les docents comptaran amb 5 sessions de formació ( 2 presencials i 3 en format virtual) una 
guia didàctica per a cada un dels nivells educatius  i altres materials amb suggeriments i 
propostes de caràcter voluntari que explicaran pas a pas el treball a realitzar tant en les sessions 
bàsiques necessàries com en aquelles de caràcter més voluntari.  Contemplarà també el 
desplegament curricular, els materials necessaris, criteris i instruments d’avaluació, etc., així com 
documentació i informació sobre la Convenció dels Drets dels Infants, els ODS i les tècniques 
artístiques proposades, que complementen el projecte i el treball del i la docent a l’aula. 
  
Finalment, el programa inclou la possibilitat de compartir i visibilitzar les produccions generades 
per l’alumnat, si el centre així ho decideix. 

https://baetica.es/que-es-y-para-que-sirve-un-moodboard/
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Aquest posar en valor i donar a conèixer la feina realitzada es planteja  través de la participació 
a “Il.lustrem la Convenció”, amb tres modalitats: comunitat educativa , districte (on s’exposarien 
totes les creacions artístiques en equipaments municipals de propi districte) i ciutat.  
 
La convocatòria per participar al concurs “Il·lustrem la Convenció” s’organitza entorn de cinc 
categories: Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària i  ESO. 
 
Per participar  en qualsevol de les modalitats (centre, districte i/o ciutat) s’haurà de generar una 
producció artística, que està orientada inicialment a l’àrea d’Educació Visual i Plàstica però que 
té en els seus materials la possibilitat d’obrir-se a altres matèries o àrees, per tal de donar-li un 
enfocament interdisciplinari.  
 
La producció artística es realitzarà al llarg del curs 20/21 i s’haurà de lliurar a finals del mes d’abril 
de 2021.  
Pel concurs “Il·lustrem la Convenció” es crearà un jurat (format per personalitats vinculades a la 
infància, el món artístic i de la comunicació i també està previst poder incorporar infants) que 
serà qui, en base a la rúbrica proporcionada, decidirà la creació guanyadora del concurs. 
 
El reconeixement als treballs escollits (fase ciutat) consistirà en la integració d’aquests en 
elements de difusió i comunicació de l’Ajuntament relacionats amb Drets de la Infància i ODS, i 
la producció de 5 edicions de la Convenció del Drets dels Infants, una per cada una de les 5 
categories de participants. 

 
La temporització al llarg de l’any es desplega de la següent forma: 
Octubre-novembre: Formació inicial i arrancada del projecte al centre 
Desembre-febrer: Fase de treball en el centre, formació virtual i acompanyament. 
Març-abril: Fase de districte i lliurament definitiu dels treballs. Acompanyament i formació 
d’avaluació. 
Maig-juny: Fase de ciutat (concurs i deliberació del jurat) 
Aquest és un calendari aproximat que els centres podran adequar, sabent que la participació a 
la fase de concurs implica el lliurament de treball al mes d’abril.    
 

 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Formació per als i les docents participants, a principis del curs, en la que es presentaran i 
treballaran la proposta, els materials i les guies didàctiques que acompanyen el programa 
educatiu i les eines metodològiques per a les creacions artístiques.  
 
Aquesta formació  de 15 hores es concretarà en: 

● Sessió inicial, última setmana de setembre ( a concretar) de 3h. Continguts: 

o Els Drets dels Infants i la norma on es regulen: Convenció dels Drets dels Infants 

de 1989  

o Els Objectius pel Desenvolupament Sostenible, agenda 20-30 de l’ONU 

o Eines metodològiques per treballar tant la Convenció com els ODS a l’aula i el seu 

encaix en el currículum escolar 

o Com treballar des d’una mirada  artística i innovadora. 

● 3 sessions virtuals, de 3 hores de durada cada una, associades a les tècniques de treball 

associades a les diferents fases del projecte. 

o L’elaboració del Moodboard 
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o Metodologies i eines pel procés d’anàlisi i reflexió sobre l’entorn a partir dels Drets 

dels infants i els ODS.  

o Metodologies i eines per a la incorporació de tècniques artístiques al procés de 

creació de la producció artística. 

● Sessió presencial  de tancament, de 3h de durada, l’última setmana d’abril : 

o Avaluació i  reflexió compartida de les experiències realitzades en els centres. 

Propostes de millora i nous reptes. 

Addicionalment hi haurà un canal permanent d’acompanyament i resolució de dubtes, que estarà 
actiu fins a finalitzar la participació al programa. 
 
Horari: 
La primera i la quinta sessió, en horari pendent de concretar, es realitzaran al Carrer València, 
344 entl. Espai 1 
La segona, tercer i  quarta sessió són d'autoformació. 
 
Formació reconeguda pel Consorci d’Educació de Barcelona. 
 

QUÈ S’ESPERA 
 
S’espera que, en acabar, el programa hagi contribuït a: 
Donar a conèixer la Convenció sobre els Drets dels Infants i el seu lligam amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
Reflexionar col·lectivament sobre l’impacte que els drets de l’infant tenen en la vida de les nenes 
i els nens i sobre la necessitat de propiciar activament la seva defensa. 
Proporcionar instruments conceptuals, metodològics i artístics per a la indagació en el propi 
entorn focalitzada en temàtiques socials. 
Desenvolupar tècniques per a la producció artística. 
Fomentar la participació dels centres i l’alumnat en projectes de barri i de ciutat, amb altres 
centres i entitats d’educació no formal.  

 

CONTACTE 
 
Glòria Martínez 
Ajuntament de Barcelona 
Telèfon de contacte 93.413.27.05  
gmartinez@bcn.cat 
 
 
Marta Ponti 
CRP Les Corts-Ciutadania i valors 
mponti@xtec.cat 
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