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Mira al teu voltant, hi veus alguna persona exactament igual  a una altra? 
És clar que no, perquè totes les persones som diferents.
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Perquè així és la vida, 
tota plena de colors, sons i formes diferents!



I saps per què som tots diferents? Doncs perquè cada persona, cada un 
de nosaltres és únic, absolutament únic!

Així que estima’t i cuida’t, no hi ha un altre com tu!

I tu, per cert,  com ets?
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Totes les nostres diferències ens fan 
ser qui som: persones úniques



Dibuixa’t o fotografia’t, no hi pots faltar tu en aquestes planes.
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Hola,

El meu nom és................................................................................................................................................. 
i tinc.........................anys.
Vaig néixer a ...................................................................................................................................................
i visc a ...................................................................................................................................................................
El meu color de pell és:...........................................................................................................
El color del meu cabell és: ................................................................................................. 

M’agrada molt: ..................................................................................................................................................
El que sé fer millor és: ...........................................................................................................
El que més em costa és: .........................................................................................................
Parlo en:. .....................................................................................................................................................................

Altres coses d’interès: ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................



Però ser únic i important no vol dir ser més que els altres. Les persones 
que t’envolten també són úniques i importants, així que cuida-les.

IGUALS i DIFERENTS

7



Som únics i diferents pel nostre aspecte 
i també pel nostre caràcter, per les 
nostres qualitats i capacitats i per les 
nostres limitacions...
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La Paula ha de portar unes 
ulleres especials per poder 
veure.

En Pau va en cadira 
de rodes i li 
encanta el bàsquet

En Toni sap dibuixar molt bé



Però ningú és més que ningú. Tots, i cadascú de nosaltres, desitja ser 
estimat pels altres. I tots, i cadascú de nosaltres, pot necessitar que algú 
l’ajudi i pot ajudar els altres. Així és com podem fer grans coses junts!
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La Lisa és molt 
xerraire

Al Sam li costa molt 
aprendre, però s’hi 
esforça i al final ho 
aconsegueix

En Jan a vegades 
és una mica poruc



Les nostres famílies també poden ser molt diferents
. 
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Pot ser una família 
biològica, que vol dir 
que has nascut del 
teu pare i la teva 
mare. Pots tenir 
germans o no tenir-
ne

Pot ser una família 
adoptiva. Els teus 
pares biològics, dels 
que vas néixer, no et 
van poder fer de 
pares. Així que 
necessitaves una  
nova família. I ara ja 
la tens!!!

Pot ser una família 
homoparental, de dues 
mames o dos papes
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Pot ser una famíllia monoparental:
D’un pare D’una mare

I també pots haver estat concebut per 
reproducció assistida, que és quan la unió 
de l’espermatozou i l’òvul, que dóna vida a 
un nou ésser,  es realitza en una proveta i 
no de forma natural, al ventre d’una dona. 
En aquests casos, l’espermatozou i l’òvul 
poden ser dels teus pares o de donants. El 
primer “bebè proveta” va ser una nena, es 
va dir Louise i va ser tot un avenç científic

Pot ser una família 
interracial, el que vol dir que 
els membres de la família 
tenen trets racials diferents. 



També pots viure en una família 
Acollidora. Això vol dir que els teus 
pares biològics no poden cuidar de tu 
durant un temps, que pot ser uns 
mesos o uns anys. Mentre no puguin 
tenir cura de tu, vius amb la teva 
família d’acollida i cada setmana, o 
cada quinze dies, visites a la teva 
família biològica.  La teva família 
acollidora et cuida, t’educa i es 
preocupa que estiguis bé i feliç. 
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Pot ser que visquis 
amb els teus avis. 
Llavors, ells són la 
teva família.



Pot ser que els teus pares estiguin separats i visquis entre dues cases, 
perquè tots dos tenen cura de tu però en dies diferents i a casa de 
cadascú..
Si el teu pare o la teva mare té una nova parella, ella formarà part també 
de la teva vida familiar. I potser també els fills d’aquesta parella. Llavors 
parlem de famílies reconstituïdes.
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I segur que encara hi ha més tipus de famílies...
Per a cadascú de nosaltres, la nostra família és el més important. 
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El que ens fa ser una família és l’amor i la cura que entre tots 
ens tenim
(el que no vol dir que de tant en tant també ens discutim, és clar...)

Com és la teva?



I ara que ja saps que ets únic i diferent dels altres, i que també hi ha 
famílies molt diferents..., anem a parlar d’un tema que hi té alguna cosa a 
veure. 

Has sentit parlar del racisme, la xenofòbia o  la discriminació? Quines 
paraules tan rares, oi? Doncs ara t’expliquem el que signifiquen.

Racisme:

El racisme és creure que una persona és superior o inferior a una 
altra pel color de la seva pell o els seus trets físics. 
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La persona que agredeix, 
insulta, menysprea o es riu 
d’una altra perquè el color de 
la seva pell és diferent, està 
tenint un comportament 
racista.  Aquest comportament 
fa mal a qui ho pateix, i cal 
denunciar-ho perquè no 
respecta els Drets Humans.

Cap de les nostres característiques ens 
fan superiors o inferiors als altres.



Xenofòbia:

Moltes persones neixen en un lloc però, per motius de seguretat, treball, 
o perquè volen, acaben vivint en un altre lloc. La xenofòbia és creure que 
una  persona és superior o inferior a una altra per ser originari d’un 
país o d’una cultura determinada. 
La persona que insulta, menysprea o agredeix a un altra per ser d’un país 
diferent, o d’una altre cultura, o d’una altra parla, està tenint un 
comportament xenòfob. Aquest comportament fa mal a qui ho pateix, i cal 
denunciar-ho perquè va en contra dels Drets Humans.
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Tant el Racisme com la Xenofòbia són formes de Discriminació. Aquesta 
paraula és encara més llarga... que què significa exactament?

Discriminació:

Quan es tracta pitjor a unes persones que a d’altres, per algunes de 
les seves diferències, parlem de discriminació. Tots som diferents, ja 
ho hem vist, però tots tenim els mateixos drets fonamentals, que són els 
Drets Humans Universals. 

Malauradament no sempre es respecten els drets humans, sovint es 
discrimina a algunes persones per la seva raça, procedència, etc. 
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Ara veurem els principals tipus de discriminació: 

Discriminació per raça, cultura o origen

Totes les persones tenim els mateixos drets, independentment del color 
de la nostra pell, del lloc on hem nascut o del que procedim, i del país on 
vivim. Per tant, la raça, la cultura o l’origen de procedència no poden fer-
se servir mai per treure a les persones drets fonamentals. 
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Tots som 
ciutadans 
del món.



Discriminació per estatus econòmic. 

És a dir, tractar millor i oferir més oportunitats i serveis a qui és molt ric 
en propietats materials i tractar pitjor a les persones pobres, que tenen 
pocs béns materials. 
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Tant si tenim moltes coses com poques, el nostre 
valor com a persones és el mateix. I és de justícia 
social ajudar a qui menys té i més ho necessita.



Tothom  mereix el 
mateix respecte, i ningú 
ha de ser discriminat 
per les seves creences

Discriminació per Creences religioses

Algunes persones tenen creences religioses, creuen en un Déu o en 
diversos Déus, hi ha moltes religions. D’altres persones creuen en la 
natura. I també hi ha persones que no creuen en Déu, que són ateus. O els 
que no saben si existeix o no un Déu i són agnòstics. 
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Discriminació per Discapacitat

Per respectar els seus drets, cal posar ascensors o rampes, si té una 
discapacitat física, o persones i eines de suport, si té una discapacitat 
intel·lectual o sensorial. Així podran accedir a les escoles, instituts, 
biblioteques, poliesportius, oficines, cinemes... és el seu dret.
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Una persona amb alguna 
discapacitat té dret a 
NO quedar exclosa de 
la seva comunitat. 



Discriminació per Gènere

Nois i noies, homes i dones, tenen els mateixos drets. A molts llocs les 
dones són discriminades pel sol fet de ser dones i es vulnera el seu dret a 
la llibertat i a la igualtat. El sexisme o el masclisme són una forma de 
discriminació. 
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Cap gènere és superior a l’altre.



Discriminació per orientació sexual

La majoria de persones se senten atretes i s’enamoren de persones del 
sexe contrari, són, doncs, heterosexuals.  Però també hi ha persones que 
s’enamoren i senten atracció per persones del  mateix sexe, són persones 
homosexuals. Sovint, les persones homosexuals han patit, i fins i tot 
pateixen encara avui dia,  persecució i discriminació en alguns drets 
fonamentals. 
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L’orientació sexual és 
una característica 
pròpia de cada 
individu, forma part 
de la seva identitat.



Ara intenta pensar:  si algú et tractés malament, t’insultés o et molestés 
per ser qui tu ets... com et sentiries?
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Ser  diferent no és el problema, el problema és que per ser com ets, et 
molestin o et donin menys oportunitats. Això és discriminar i si et passa, 
tens dret a demanar que s’acabi amb aquesta actitud.
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Això és DISCRIMINACIÓ i cada vegada que succeeix... 
TOTES I TOTS HI SORTIM PERDENT.



 Quan discriminem a una altra persona, ens perdem l’oportunitat de 
conèixer-la millor i enriquir-nos
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Si se’ns discrimina

tenim el dret a reclamar
que es deixi de fer
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La discriminació no només és injusta, també és violenta
I fa que tots i totes creixem pitjor i amb més problemes.
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La Declaració Universal dels Drets Humans

diu que tots som iguals davant de la llei
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Si et sents discriminatno callis
hi ha moltes coses

que pots fer

Per exemple,
parlar amb els teus pares i amb els mestres. 

Els adults t’han d’ajudar
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Perquè totes i tots som DIFERENTS però 
TENIM ELS MATEIXOS DRETS



Per acabar, aquí tens un resum dels Drets que recull la Convenció dels 
Drets dels Infants. No sempre són una realitat però molta gent hi 
treballa, cada dia, esforçant-se perquè ho sigui. No els oblidis.
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 Dret a la vida, a la llibertat i a la igualtat, sense discriminació per 
raó de sexe, idioma, religió, nacionalitat, ètnia, posició econòmica, o 
discapacitat

 Dret a un nom i a una nacionalitat

 Dret a l’atenció i cura familiar

 Dret a expressar les pròpies opinions i a ser escoltats

 Dret a l’educació

 Dret a ser protegit contra tota mena de perjudici, abús o 
maltractament

 Dret a l’assistència sanitària

 Dret a jugar, a descansar i a participar en activitats de lleure, 
culturals i artístiques

  Dret a ser protegits contra totes les formes d’explotació i abús 
econòmic o sexual, el consum i tràfic de drogues, i el segrest, venda  
o tràfic de persones



Podeu trobar més informació a www.addif.org
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Treballem pel respecte a la diversitat,
des de l'empoderament dels infants
i la defensa dels drets humans

http://www.addif.org/
http://www.addif.org/
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