


VIATGEM A UN NOU PAÍS



TENIM PROBLEMES!!!!



SEGUIM TENINT PROBLEMES



OH OH!!! JA ARRIBEM PERÒ….



JA HEM ARRIBAT, QUINS DRETS 
TENIM?



COM ENS ORGANITZEM

• Com heu decidit quins drets us quedàveu i 
quins descartàveu?

• Ha estat difícil prendre decidir-ho?

• Totes les persones tenen les mateixes • Totes les persones tenen les mateixes 
necessitats?

• Si tornéssim a fer l’activitat rebutjaríeu les 
mateixes coses?

• ....





LES PERSONES TENEN 
DRET A…..

Seguretat 
(protecció)

Ser iguals 
en dignitat

Al descans i al lleure

Educació

Salut/aigua/
Sanejament

Habitatge

DRET A…..

Nom i nacionalitat

Educació

Alimentació

Treball



ELS DRETS HUMANS
Els drets humans són aquelles condicions necessàries per tal que totes les 
persones, sense cap distinció, gaudeixin de benestar físic, mental, social i 
espiritual.

Els drets humans són valors
que l’ésser humà té pel sol que l’ésser humà té pel sol 
fet de ser persona i són seus
per sempre. Els drets són
innats a les persones des de 
que neixen fins que moren”



CARACTERÍSTIQUES

Els drets humans són considerats:

Des del punt de vista de la persona:
� Universals:pertanyen a tots els éssers humans.
� Imprescriptibles: sempre estan vigents.
� Inalienables: no els podem perdre.

Des del punt de vista de la societat:
� Els mínims ètics que hauríem de compartir totes
� les persones per a tenir una convivència agradable.

Des del punt de vista de l’Estat:
� La base legitimadora dels sistemes democràtics



CARACTERÍSTIQUES

Els drets humans són: 

� Universals. Els drets que inclou la Declaració Universal dels Drets Humans pertanyen 
a tots els éssers humans, senzillament pel fet de ser-ho.

� Inalienables. No es poden alienar, ningú en pot ser desposseït.� Inalienables. No es poden alienar, ningú en pot ser desposseït.

� Irrenunciables. No s'hi pot renunciar, encara que sigui per pròpia voluntat, i per tant 
són també intransferibles, ningú més que el propi titular se'n pot valer.

� Imprescriptibles. Són per a tota la vida, no tenen data de caducitat per cap motiu.

� Indivisibles. Cap dret pot gaudir-se a costa d'un altre dret, no pot prescindir-se'n de 
cap.



Alguns exemples!



PARTICIPACIÓ



Article 21 de la DUDH:

Tenim dret a participar activament en les decisions del nostre país, directament o 
escollint representants que tinguin les nostres idees i votant lliurement per indicar 
la nostra elecció. 
Per poder escollir els nostres governants, periòdicament s'han de fer eleccions no 
manipulades en les que tothom pugui votar lliurement. 



Què vol dir participar?

• La capacitat de les persones a involucrar-se de manera compromesa i 
responsable en :

• La presa de decisions
• Planificació Dels assumptes públics• Planificació
• Seguiment 
• supervisió,

* Aquesta implicació ha de partir de la pròpia relaitat i de les capacitats 
de cadascú. 

Dels assumptes públics



Participar significa posicionar-se



FORMES DE PARTICIPAR

• MANIPULACIÓ

• TERÀPIA

• INFORMACIÓ

• CONSULTA• CONSULTA

• APLACADOR

• COL·LABORACIÓ

• DELEGACIÓ DE PODER

• CONTROL CIUTADÀ



MOLTES GRÀCIES!




