Educació Infantil

BON DIA – DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA
Avui, dia 20 de novembre, es commemora el Dia Internacional de la Infància. Un dia com
avui, l’any 1989, l’Assemblea de les Nacions Unides va aprovar la Convenció dels Drets de la
Infància, la recopilació de tots els drets que els nens i les nenes tenen i que els Estats tenen
l’obligació de garantir.
Tot i que la majoria de països del món han signat aquest document, hi ha moltíssims llocs
del món on els nens i les nenes no poden gaudir d’aquests drets.
Us proposem que llegiu aquest text, reflexioneu sobre el seu contingut i tingueu present,
especialment durant el dia d’avui, el nostre compromís personal de treballar perquè els
drets de la infància siguin una realitat a tot el planeta.

El nen gegant
Un dia, un nen molt gran va arribar a un poble que li va semblar una
mica especial. Tota la gent era molt petita. El nen tenia molta gana i la
gent li va donar menjar.
Com que el nen no va trobar els seus pares en aquell poble, va donar
les gràcies pel menjar. Quan anava a marxar per seguir buscant
els seus pares, li van dir que el que havia menjat costava molts
diners i que hauria de pagar per allò. Però els diners que tenia el
nen no valien per pagar en aquell poble.
Li van dir que hauria de treballar per pagar-los el seu
menjar. El nen va contestar que ell no sabia treballar
perquè era un nen. Li van contestar que era massa
gran per ser nen i que podia treballar millor que ningú
perquè era un gegant.
Així que el nen, que era molt obedient, es va posar a
treballar. Com que va treballar molt li va entrar molta gana
i va haver de menjar una altra vegada. I com que estava molt
cansat es va haver de quedar allà a dormir. L’endemà va haver de
treballar una altra vegada per poder pagar el menjar i l’allotjament.
Cada dia treballava més, cada dia tenia més gana i cada dia havia de pagar més

pel menjar i el llit. I cada dia estava més
cansat perquè era un nen.
La gent del poble estava encantada. Com
que aquell gegant feia tota la feina, els
habitants del poble cada dia tenien menys
a fer. En canvi, els nens i les nenes estaven
molt preocupats: el gegant estava cada dia
més prim i més trist. Tots li portaven els
seus berenars i les sobres de menjar de
casa seva; però, tot i així, el gegant seguia
passant gana. I encara que li van explicar
històries meravelloses no deixava d’estar
trist.

tan dur els esgotava i, a més, com que
estaven sempre treballant no podien jugar,
ni anar al cinema, ni estudiar. Els pares
veien que els seus fills estaven cansats i
febles.
Un dia els pares van descobrir el que
passava i van decidir que calia castigar
el gegant per deixar que els nens fessin
la feina, però quan van veure arribar
els pares del nen gegant, que recorrien el
món cercant el seu fill, van comprendre
que estaven equivocats. El gegant era, en
realitat, un nen!

Així és que els nens van decidir que, perquè
el seu amic pogués descansar, ells farien la
feina. Però, com que eren nens, aquell treball

PAUTES PER AL COMENTARI
· Què li passa al la nen gegant? Us sembla bé que el facin treballar tant? Per què?
· Com reaccionen els altres nens del poble? I les persones adultes?
· Penseu que aquesta situació del la nen gegant pot passar a la vida real?
· Què podem fer perquè això no es repeteixi?
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