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Entitat 
Nom: Creu Roja Joventut Tortosa 

Adreça: C/ BERENGUER IV, 34 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977 44 44 44 Correu-e: joventut@crojatortosa.org 

Web: http://www.creuroja.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Joc dels drets humans 

Responsable: Josep Cid Cid 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Transmetre als/les jugadors/res informació bàsica sobre els drets humans i la 
Declaració Universal on aquests estan recollits 
2. Intentar que les nenes i els nens facin una reflexió al voltant de: 
a) Els diferents drets i llibertats que tenen totes les persones. 
b) Les possibles solucions i posicions amb referència a la violació d’aquests drets i 
llibertats 
3. Afavorir que les nenes i els nens s’adonin de la importància dels drets humans i 
prenguin consciència de la gravetat de la seva vulneració 
4.       
5.       
6.       

Descripció: Aquest joc gira a l’entorn de la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH). Intenta 
ser una eina per apropar-se a aquest text fonamental, amb la idea que el seu contingut 
sigui prou conegut i s’insereixi, en la mesura possible, en la realitat quotidiana dels 
infants. 
El joc està pensat per treballar el contingut de la Declaració amb nenes i nens a partir 
de 9 anys. 
Consta d’un taulell de 2m X 2m de lona, un dau gran, targetes per a fer les preguntes, 
llibret adaptat per als infants sobre la DUDH, les fitxes són els propis nens i nenes. És 
tipus un “joc de la oca gegant”. 

Destinataris: a partir dels 9 anys 

Durada: 2 h 

Preu:  40€ 
 Gratuït  
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Observacions: El joc està pensat per a que juguin quatre equips de 2 jugadors a cada equip, és a dir, 
8 infants. El fet de ser un grup reduït permet que els dos participants hi juguin 
conjuntament, es comentin les seves respotes, s’ajudin, etc. Ara bé, també es pot 
adaptar a grups de màxim 4 jugadors, o sigui 16 infants. 

 


