
 

Muntanya del drac: 

Adam Kartit: 

Som els nens i nenes de quart de primària de les escoles Muntanya del Drac i la Flama. Aquests 

dies hem estat treballant sobre els drets dels infants. Igual que el Tinet, nosaltres anem a 

l’escola però  també hem de pensar que hi ha nens i nenes que han de treballar i no poden 

anar a l’escola i no tenen temps per jugar. Tots els nens i nenes del món haurien d’anar a 

l’escola a aprendre, a fer amics i a jugar. Nosaltres tenim molta sort i ho hem d’aprofitar! 

Yasmine El Omrani: 

Podem ser de diferent color de pell, de diferent cultura, de diferent pes, però tots som iguals, 

ja que som persones i ens hem de respectar. Tots i totes nosaltres tenim un paraigua protector 

com el Tinet i els seus companys, fet per totes les persones que es preocupen i ens cuiden. I 

hem de pensar que nosaltres també podem ajudar a crear els paraigües dels altres. Cuidem-

nos i ajudem-nos! 

Amina Chentouf:  

Creiem que és important que tinguem menjar saludable per poder créixer i viure amb salut. 

Volem aliments que tinguin vitamines i minerals!  

Tots aquests drets són necessaris perquè puguem créixer bé físicament i mentalment i així ser 

persones sanes i felices. Volem que tots els nens i nenes puguin menjar cada dia, jugar, 

aprendre, anar al metge, tenir amics i ser estimats! 

 

La Flama: 

Arnau Diaz:  

Aquest manifest se centra en el “dret al paraigua”: a estar protegits de tota mena de violència i 

maltractaments a l’escola, a casa o al carrer. A no patir cap agressió i que ningú abusi o 

s’aprofiti de nosaltres. 

Bernat Flores:  

Els motius pels quals presentem aquest manifest son per continuar treballar per aquest dret i 

tenir-lo present dia rere dia ja que sabem que nosaltres som afortunats i afortunades però hi 

ha infants que no. 

Gina Rius:  

Davant d’això, nosaltres no podem restar passives i, per tant, ens comprometem a: 

 



- Obrir el paraigua com a símbol del dret a créixer en pau i en el respecte de la 

diversitat. Acollir a tothom qui sigui vulnerable a patir aquesta desprotecció tant a 

casa, com a l’escola o al carrer. 

Gil Serracanta:  

- Seguir treballant pel valor de l’empatia i els conceptes de protecció i autoprotecció. 

Hem d’intentar posar-nos al lloc de l’altra gent per poder sentir com se senten i així 

poder-los ajudar com a nosaltres ens agradaria que ho fessin. 

 

- Demanar a la població en general, que quan vegin una situació injusta es pugui 

construir aquest paraigua de protecció oferint l’ajuda necessària perquè se sentin 

segurs i segures. 

Nil Torres:  

- Seguir contribuint recordant tot el que per a nosaltres és important tenir en aquest 

paraigua com amistat, alegria, seguretat, estima, pau,.. també no cal oblidar que ens 

hem d’estimar nosaltres mateixos per tal de guanyar confiança amb nosaltres 

mateixos per afrontar possibles inseguretats o pors. 

Ariadna Vila:  

- Per tot això, demanem de donar suport al Dia dels Drets de l’Infant, que es va reunir fa 

33 anys per primera vegada, per constituir en un únic document tots els drets que 

tenim com el dret d’anar a l’escola, respectar la llibertat de pensament i d’expressió, 

tenir el dret al nivell més al de salut, tenir el dret de descansar i jugar sobretot, entre 

d’altres. 

 


