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Hola! Et presentem un xicotet 
llibre sobre els teus drets. 

Saps què és un DRET? 

És una cosa important
que ningú pot llevar-te
i que tenim totes les
persones. Tu també! 

A més de drets tenim 
deures, que són les tasques que 
hem de dur a terme perquè totes 
les persones puguem viure bé. 



Et proposem que conegues 
aquests drets i parles
d’ells a l’escola, a casa i 
on vulgues, perquè tu

i la resta d’adults i xiquets
els respecteu i els poseu 

en pràctica. 



Tots els xiquets i xiquetes de 0 a 18 anys disposem d’una
llei internacional que ens protegeix: la Convenció sobre
els Drets del Xiquet. Tots els xiquets i xiquetes tenim

els mateixos drets. Això vol dir que els governs,
les famílies i totes les persones del nostre voltant han

de protegir-nos i tractar-nos bé. 

Dibuixa ací els teus amics 



 

 

 

Tots els xiquets i xiquetes som importants! 
Per això els governs i totes les persones
hauran de fer tot el 
que puguen per millorar la nostra vida
i perquè estiguem bé. 

I j  o!

Dibuixa’t! 

Jo també! 



Tots els xiquets i xiquetes tenim
un nom i això és un dret! 

El meu nom és El meu és Mar, 
Guim. i el teu? 

Escriu ací el teu nom: 



Tenim dret a viure bé, sense por,
amb les persones que estimem i que ens estimen
i tenim el deure de respectar-les i cuidar-les. 



Tenim dret a que totes les persones
ens tracten bé i que ningú ens faça mal.
Hem de tractar bé els altres xiquets i
xiquetes i la resta de persones perquè

també és el seu dret. 



Tenim dret a rebre ajuda quan
estem malalts, anar a un centre de salut 

i que ens curen.
Tenim el deure de cuidar el nostre cos 

i menjar aliments sans. 



Tenim dret a anar a l’escola
i a aprendre moltes coses. 

 

A més, tenim 
el deure de fer 
les tasques que

ens proposen les nostres 
mestres i educadors. 



 

Tenim dret a passejar pels boscs i
camps plens de flors i sense brutícia.
Tenim dret a banyar-nos en mars i

rius nets, a respirar aire pur
i beure aigua potable. 

Tenim el deure 
de respectar la  

natura, les plantes
i els animals. 

 



Tenim dret a dir allò que pensem
i que altres persones, nens i adults,

ens escolten. Si una persona diu una cosa que
no ens agrada, haurem de respectar-la

perquè és la seua opinió. 

Quines paraules pots formar amb  
aquestes lletres? 



Tenim dret a descansar, 
jugar, estar amb altres nens i

nenes, a riure i a gaudir dels espais
naturals al camp i a la ciutat. 



Tenim dret a parlar la nostra llengua,
a participar a les nostres festes i
costums tradicionals i a que les 

mares i els pares en les ensenyen.
A més, hem de respectar les llengües i 

costums diferents a les nostres. 

Quina llengua creus que parlen? 



Tenim dret a que les mares,
pares, mestres i educadors

ens diguen quan no hem fet alguna cosa
bé i ens mostren com fer-la millor. 

Heu d’estar
 més atents! 

Anem al parc a jugar
després de classe? 
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La primera edició d’aquest material (agost 2009) va ser fnanciada 
per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Lleida. 

Aquestes institucions han concedit el seu consentiment per adaptar  
la present obra a la resta de llengües ofcials de l’estat espanyol, així 
com el seu ús i difusió per part del Defensor del Poble. 

Si necessites parlar amb alguna persona sobre els teus 
drets, ja siga per conèixer-los amb més profunditat o 
perquè no els han respectat, pots contactar amb: 

Defensor del Pueblo 
C/ Zurbano, 42 
28010 Madrid 
900 10 10 25 (Teléfon gratuit)
91 432 79 00 (Teléfon 24h) 

registro@defensordelpueblo.es 
www.defensordelpueblo.es 
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