
ACTIVITATS DEL CICLE DE CINEMA I DRETS DELS INFANTS 2017-18 

CURS P5 

Abans d’anar al cinema: 

A la classe de P-5 es va realitzar una gran conversa amb tot el grup per veure què 

significava el joc i la importància que tenia per ells i elles.  

Algunes de les idees que van sorgir són: 

● Jugar agrada a tots els infants. 

● Podem jugar amb joguines comprades o fetes per nosaltres. 

● Es pot jugar a molts llocs: escola, casa, places, etc. 

● Tothom pot escollir a què vol jugar. 

● Necessitem els amics i les amigues per jugar. 

● També podem jugar amb els pares i les mares a casa. 

● Hem de respectar les normes dels jocs perquè sinó fem trampes. 

Després es va explicar a l’alumnat que tots els nens i les nenes del món tenen 

reconeguts uns drets i que un dels més importants és el dret de jugar. 

També va ser molt divertit quan un nen, en sentir el nom de la pel·lícula Trastos?, ens 

va explicar que, amb trastos vells, també es poden fer joguines.  

La conclusió final que van arribar va ser que TOTHOM POT JUGAR A TOT I AMB TOT!!! 

Després d’anar al cinema: 

A l’aula vam treballar les següents activitats: 

● LA MEVA JOGUINA PREFERIDA 

Es va fer una conversa amb tot el grup on cadascú va poder explicar quina era la seva 

joguina preferida i el perquè. Després es va fer un dibuix individual. 

 



 

 

● PODEM JUGAR SENSE JOGUINES! 

Es va fer la reflexió amb els i les alumnes sobre si per jugar sempre feien falta joguines. 

Entre tots i totes vam descobrir que sense joguines també ens ho passàvem molt bé i 

que també era divertit. Vam fer un llistat a la pissarra de quins podien ser aquests jocs. 

Després ho vam escriure en un full. 

● RECONÈIXER JOGUINES AMB ELS ULLS TANCATS 

La Glòria va posar a dins d’una bossa tot de joguines i nosaltres havíem de posar-hi la 

mà i endevinar de quina joguina estàvem parlant. 



 

 

 

 

● DRETS DE L’INFANT 

A l’escola tenim un memory dels drets de l’infant i vam descobrir que el dret a la pilota 

volia dir el dret de jugar! 

 

 


