
 
 

PROPOSTA DIDÀCTICA PER A LA     
IMPLEMENTACIÓ DEL PCI-XL: RIGHT TO     
EDUCATION 

 
CONTEXT DEL PROJECTE ESO primer cicle 

 
 
La UNESCO fa una crida a la ratificació de la          
Convenció contra la discriminació en l'educació,      
l'únic tractat internacional legalment vinculant dedicat      
exclusivament al dret a l'educació 

 

La campanya digital #RightToEducation de la      
UNESCO té com a objectiu conscienciar globalment       
sobre aquest dret humà crucial, que encara no és una          
realitat per a milions de persones, i capacitar joves i          
adults per provocar canvis positius en les seves        
comunitats. 

 
 
Uniu-vos a la campanya ajudant a difondre els missatges de la UNESCO sobre aquest dret               
humà clau amb el poder de transformar vides arreu del món! 
 
 
ENCÀRREC  

 
 

1. LA INCREÍBLE HISTORIA DE MALALA  

¿Has oído hablar de Malala? ¿Sabes quién es y qué le ocurrió? 

Mira el video “I draw my life” donde Malala explica su vida. El video está en inglés pero puedes                   
activar los subtítulos en castellano. Después de ver el vídeo responde las preguntas siguientes: 
 
- ¿Qué significa el nombre Malala? ¿En qué idioma? 
- ¿En qué país nació Malala? 
- ¿Por qué los talibanes destruyeron varias escuelas femeninas? 
- ¿Qué pasó la mañana del 9 de octubre de 2012? 
 

 
2. TRANSFORMAR EL MUNDO  

 
Listen to Malala’s speech before the United Nations (UN) when she was awarded the Peace Nobel                
Prize in 2014. You can activate the subtitles in Spanish to help you understand the text.                
https://www.youtube.com/watch?v=UJZHFlao88Y  
 
Create a mindmap summarizing the key ideas of her speech, in English. 

 

https://www.right-to-education.org/es/page/unesco
https://www.youtube.com/watch?v=hNAmM-llm4c


 
 
A partir del mapa conceptual que has creado, escribe en lengua castellana un resumen con las ideas                 
clave de su discurso (máximo 150 palabras) 
 
A continuación tienes dos citas célebres sobre el poder de la educación: 
 
"One child, one teacher, one book and one pen can change the world." Malala.  
"La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo." Paulo                 
Freire. 
 
Inventa tu propia cita sobre el derecho a la educación y publícala en Instagram o Twitter usando el                  
hashtag #right2education. Puedes utilizar el idioma que tu quieras. 
 
Busca otras citas célebres sobre la educación y publícalas también en las redes sociales. Las citas                
pueden ser en el idioma que tu elijas. Utiliza el hashtag #right2education 
 

3. LES ESCOLES DEL MÓN 
 
Has pensat mai en sortir a la televisió? T’agradaria fer de reporter?  
En aquesta activitat, et proposem intentar-ho! Enviaràs la teva producció al           
Infok https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/inforeporter/ per poder ser un      
InfoReporter.  
  
Tots els infants del món tenen dret a l’educació! Els instituts i les escoles d’arreu del món són tan                   
diversos com els països i les cultures que existeixen. Mira el següent vídeo: hi descobriràs diferents                
realitats escolars del món: 
InfoK: Escoles del món 
 
Després de mirar el vídeo, i tenint present el que diu la Malala sobre el dret a l’educació dels infants,                    
et proposem que imaginis com seria el teu institut ideal i que haurien de tenir tots els nois i noies del                     
món.  
 
El text descriptiu és un bon mitjà per expressar la teva idea. Aquest tipus de text s’utilitza per                  
presentar, explicar detalladament i precisar com són les persones, els animals, els objectes, els llocs,               
els ambients... 

En un text descriptiu s'utilitzen recursos lingüístics que permeten crear una imatge mental d'allò que               
es descriu: verbs en present o en imperfet, substantius, adjectius que afegeixen qualitats a la realitat                
descrita, connectors, comparacions, etc. 

Per fer una bona descripció cal seguir uns passos: 

- Imaginar el teu institut ideal. 

- Fer una pluja d’idees de les coses que consideris més interessants. 

- Estructurar i ordenar la informació. 

- Redactar la descripció. 

SESSIÓ 4  
Et demanem que en redactis una en llengua catalana d’una extensió de 250 paraules, com a                
màxim, incloent-hi espais, distàncies, horaris, etc. i que la facis arribar al programa InfoK per               

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/inforeporter/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Escoles-del-mon/video/3082910/


 
 
convertir-te en InfoReporter. 
 
 
Escriu la teva descripció seguint les pautes que et facilitem a continuació: 
 
 
 

Pautes de redacció d’un text descriptiu 

PLANIFICACIÓ 
1. Fes una pluja d’idees que inclouràs a l’escrit. Anota les paraules que acompanyen les              

teves idees; això t’ajudarà a l’hora d’escriure el teu text. 
2. Selecciona les idees que consideris més significatives bo i endreçant-les. Pensa en el             

nombre de paràgrafs que necessitaràs. 
 
REDACCIÓ 

3. Escriu una petita introducció presentant l’institut ideal a descriure.  
4. Separa les idees en paràgrafs i utilitza connectors textuals  per posar-hi ordre. 
5. Descriu tots els aspectes que vulguis incloure seguint un ordre: de gran a petit, de llunyà a                 

proper… Utilitza adjectius qualificatius, complements del nom, oracions copulatives per          
anar afegint informació a la descripció. 

6. Pots explicar què passa en aquest lloc que descrius. Utilitza adverbis, sinònims, antònims i              
locucions. 

7. Finalitza l’escrit amb una conclusió en la qual pots afegir la teva opinió personal. Pots               
utilitza expressions com “Finalment”, “En definitiva”, “Així doncs”, “En conclusió”... 

 
REVISIÓ 

8. Revisa l’estructura del text. Un paràgraf ha d’estar format per més d’una frase. 
9. Revisa l’ortografia i la puntuació  
10. La presentació és molt important. 

 
 

AUTOAVALUACIÓ     
 

1. He fet una introducció on presento el meu institut ideal.   

2. He organitzat les idees en diferents paràgrafs.  

3. He escrit paràgrafs que contenen més d’una frase.  

4. He seguit un ordre lògic (de gran a petit o de lluny a prop).
 

5. He utilitzat connectors textuals.  

6. He fet servir adjectius qualificatius i complements del nom.  

7. He fet servir adverbis.  

8. He utilitzat sinònims i antònims.  

9. He corregit l’ortografia i la puntuació.  

10. He inclòs una conclusió final on he afegit el meu punt de vista o opinió.  
 

 

http://www.auladecatala.com/connectors-textuals/
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=129&capitol=9
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=121&capitol=8
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=312&capitol=18
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=235&capitol=16
https://sinonims.iec.cat/
https://www.diccionaris.cat/index.php?diccionario=78&empieza=empieza&palabra=content&imprimir=N
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=150&capitol=15
https://www.softcatala.org/corrector/

