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Llapisseres pels Drets de la Infància. Històries contra el treball infantil.

El terme “treball infantil” es defineix com tot aquell treball que priva als xiquets
i xiquetes de la seua infantesa, el seu potencial i  la seua dignitat, i  que és
perjudicial per al seu desenvolupament físic,  mental,  moral, psicològic i  que
interfereix amb la seua escolarització en privar-li de la possibilitat d'assistir a
classes, forçant a l'abandó de l'escola de manera prematura o en requerir que
es combine l'aprenentatge i l'estudi amb un treball pesat que consumeix molt
de temps. 

L'Organització Internacional del Treball (OIT) calcula que en el món hi ha 160
milions de xiquets i xiquetes que es troben en situació de treball infantil. Entre
les pitjors formes de treball infantil es troba l'exercici de l'esclavitud, la tracta,
el treball forçós o el reclutament per a conflictes armats. Aquesta situació en la
qual es troben 160 milions de xiquets i xiquetes és una realitat invisible, i al
mateix temps coneguda per tots i totes nosaltres.

L'any 2015 l'Agenda 2030 es compromet a través de la meta 8.7 de l'Objectiu
de  Desenvolupament  Sostenible  (ODS)  8  a  adoptar  mesures  immediates  i
eficaces per a erradicar el treball forçós, posar fi a les formes contemporànies
d'esclavitud i el tràfic de persones i assegurar la prohibició i eliminació de les
pitjors  formes  de  treball  infantil,  inclosos  el  reclutament  i  la  utilització  de
xiquets soldats, i, d'ací a 2025, posar fi al treball infantil en totes les seues
formes.

El  juny  de  2019  l'Assemblea  General  de  les  Nacions  Unides  adopta  per
unanimitat  la  resolució  per  la  qual  es  declara  l'any  2021  com  l'Any
Internacional per a l'Eliminació del Treball Infantil.

El  març de 2020 l'Organització Mundial  de la Salut declara la  pandèmia en
l’àmbit mundial per COVID-19, la qual, a més d'afectar la nostra quotidianitat
crea noves condicions i riscos que dificulten el desafiament d'avançar cap a un
món sense treball infantil.

Davant això, durant l'Any Internacional per a l'Eliminació del Treball Infantil la
Fundació  Pau  i  Solidaritat  PV,  en  el  marc  del  projecte  ”INTERACTUEM  A
L’ESCOLA. Programa d'Educació per a la Ciutadania Global dirigit a Educació
Primària,  Secundària,  Formació  Professional  i  Alumnat  de  Magisteri”  que
compta  amb  el  suport  econòmic  de  la  Conselleria  de  Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; crida a l'acció al professorat
i la infància valenciana per a crear continguts que donen a conéixer i animen a
reflexionar sobre la realitat que viuen aquests 160 milions de xiquets i xiquetes
en el món: el treball infantil. 
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1.  Objectiu.  Per  què  aquest
concurs?

La  Fundació  Pau  i  Solidaritat  PV  convoca  el  1er Concurs  de  Dibuixos  i
Microrelats: Llapisseres pels Drets de la Infància. Històries sobre treball infantil.
L'objectiu d'aquest concurs és apropar a la ciutadania valenciana la realitat del
treball infantil amb la qual convivim en el nostre món i el nostre dia a dia, i
animar  al  professorat  i  alumnat  dels  centres  educatius  a  crear  contingut  i
comprometre's a actuar contra el treball infantil.

A través d'aquestes bases s'estableixen les orientacions per a participar en el
concurs des de casa o des de les aules. 

2. Participants. Qui pot participar?

Pot participar en el 1er Concurs de Dibuixos i Microrelats: Llapisseres pels Drets
de la Infància.  Històries  sobre treball  infantil les  persones que complisquen
amb els següents requisits:

● Ser alumnat de 5é de Primària en un centre educatiu del territori valencià
durant el curs acadèmic 2021 – 2022.

● Ser alumnat de 6é de Primària en un centre educatiu del territori valencià
durant el curs acadèmic 2021 - 2022.

● Ser alumnat de 1r de l'ESO en un centre educatiu del territori valencià
durant el curs acadèmic 2021 - 2022.

● Ser alumnat de 2n de l'ESO en un centre educatiu del territori valencià
durant el curs acadèmic 2021 - 2022. 

● Ser professorat d'un CEIP, IES o CIPFP del territori valencià durant el curs
acadèmic 2021 – 2022.

La participació es realitzará en representació del grup-aula i/o del centre
educatiu  al  qual  es  pertany  (classe  de  6é  de  Primaria  A  del  CEIP…,
Departament de Valencià: Llengua i Literatura de l’IES…).
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3. Temàtica. Quines històries han de
contar els dibuixos i microrelats?

Perquè els dibuixos i microrelats siguen tinguts en compte en el 1er Concurs de
Dibuixos  i  Microrelats:  Llapisseres pels  Drets  de la  Infància.  Històries  sobre
treball infantil hauran d'estar relacionats amb la temàtica del treball infantil en
el món.star relacionats amb la temàtica del treball infantil en el món.

4.  Categories.  En  quina  categoria  puc
participar?

Es podrà participar en el 1er Concurs de Dibuixos i Microrelats: Llapisseres pels
Drets de la Infància. Històries sobre treball infantil a través de 4 categories en
l'apartat de Dibuixos i 4 categories en l'apartat de Microrelats:

Categories Dibuixos Perfil de les i els participants

Categoría 1. Dibuixos 
d'alumnat de Primària

Dibuixos  elaborats  per  l’alumnat de 5é i
6é  de  Primària  matriculat  en  un  centre
educatiu  del  territori  valencià  durant  el
curs  acadèmic  2021–2022.  Una
classe  pot  presentar  tants  dibuixos
com  alumnat  la  conforma.  Els  dibuixos
poden  estar  fets  de  manera  individual
o en grup. 

Categoría 2. Dibuixos 
d'alumnat de 
Secundària

Dibuixos elaborats per l’alumnat de 1r i 2n
de l'ESO matriculat en un centre educatiu
del  territori  valencià  durant  el  curs
acadèmic  2021–2022.  Una
classe  pot  presentar  tants  dibuixos
com  alumnat  la  conforma.  Els  dibuixos
poden  estar  fets  de  manera  individual
o en grup. 

Categoría 3. Dibuixos 
de professorat

Professorat  d'un  CEIP,  IES  o  CIPFP  del
territori valencià durant el curs acadèmic
2021 – 2022.

Categoría 4. Memes o Memes  o  il·lustracions  elaborades  per
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il·lustracions digitals

alumnat de 5é i  6é de Primària,  1r  i  2n
de  l'ESO  i/o  professorat  d'un  CEIP,  IES
o  CIPFP  del  territori  valencià  durant  el
curs  acadèmic  2021 –  2022.  Els  memes
i ilustracoines poden estar fets de manera
individual o en grup.  

Categories 
Microrelats

Perfil de les i els participants

Categoría 1. 
Microrelats d’alumnat de
Primària

Microrelats  elaborats  per  alumnat  de  5é
i  6é  de  Primària  matriculat  en  un
centre  educatiu  del  territori  valencià
durant  el  curs  acadèmic  2021  –  2022.
Poden  estar  escrits  de  manera
individual o en grup. 

Categoría 2. 
Microrrelatos de 
alumnado de Secundaria

Microrelats  elaborats  per  alumnat  de  1r
i  2n  de  l'ESO  matriculat  en  un
centre  educatiu  del  territori  valencià
durant  el  curs  acadèmic  2021 –  2022.
Poden  estar  escrits  de  manera
individual o en grup. 

Categoría 3. 
Microrelats de 
professorat

Professorat  d'un  CEIP,  IES  o  -CIPFP  del
territori  valencià  durant  el  curs
acadèmic  2021  –  2022.  Poden  estar
escrits  de  manera  individual  o  en  grup.
2021 – 2022.

Categoría 4. Àudio-
microrelats

Alumnat de 5é i 6é de Primària, 1r i 2n de
l'ESO i professorat d'un CEIP, IES o CIPFP
del  territori  valencià  durant  el  curs
acadèmic 2020 – 2021. Poden estar escrits
de manera individual o en grup. 

5.  Característiques  de  les
propostes. Com ha de ser el dibuix
o microrelat?

Els dibuixos que es presenten al 1r Concurs de dibuix: Llapisseres pels Drets de
la Infància. Històries contra el treball infantil han de ser d'autoria pròpia i estar
fet a mà o en format digital. En cas de ser dibuixos a mà, s'enviarà la fotografia
del mateix o l'arxiu escanejat.
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Els microrelats que es presenten al 1r Concurs de Microrelats: Llapisseres pels
Drets de la Infància. Històries sobre treball infantil en les Categories 1, 2 i 3
hauran de complir les següents característiques: 

- Idioma: valencià o castellà.
- Contingut: real o fictici.
- Extensió màxima: 1 foli A4 (2 pàgines) o 400 paraules.
- Escrit a mà o a ordinador.
- Ser d’autoria pròpia.

Els microrelats que es presenten al 1r Concurs de Microrelats: Llapisseres pels
Drets de la Infància. Històries sobre treball infantil en la Categoria 4 hauran de
complir les següents característiques: 

- Idioma: valencià o castellà.
- Contingut: real o fictici.
- Extensió màxima: 1 minut
- Ser d’autoria propia

6.  Presentació  dels  dibuixos  o
microrelats. Com envie el meu dibuix o
microrelat?

Una  vegada  elaborat  el  dibuix  o  microrelat  haurà  d'enviar-se  al  correu
electrònic  edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es adjuntant  i  detallant  la  següent
informació: 

- Assumpte del correu electrònic: Microrelat:  Llapisseres pels Drets de la
Infància (en el cas que la proposta enviada siga un microrelat) o Dibuix:
Llapisseres pels Drets de la Infància (quan la proposta enviada siga un
dibuix) 

- Arxiu adjunt amb el microrelat o dibuix (en formats: .jpg, .png, .pdf, .mp3
o .wav) 

- Nom del microrelat o dibuix
- Nom i cognoms de l'autor o autora del microrelat o dibuixe 
- Nivell educatiu que està cursant o en el qual és docent 
- Centre educatiu al qual pertany, municipi i comarca en què se situa. 
- L'adreça de correu electrònic de contacte, si no fora la mateixa que des

de la qual s'envia. 

El  dibuix  o  microrelat  podrà  ser  enviat  a  través  del  personal  docent  del
centre educatiu. 
Una  vegada  rebut  el  dibuix  o  microrelat,  la  Fundació  Pau  i  Solidaritat  PV
respondrà  al  correu  electrònic  confirmant  la  correcta  recepció  de  la
informació i documentació adjunta. 

mailto:edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es
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Amb  la  finalitat  de  participar  en  el  1r  Concurs  de  Dibuixos  i  Microrelats:
Llapisseres pels Drets de la Infància. Històries sobre treball infantil la data límit
en què ha d'haver-se enviat i haver sigut rebut per la Fundació Pau i Solidaritat
PV és el 1 de desembre de 2021.

7.  Jurat.  Qui  valorarà  les  obres
presentades?

Tots  els  dibuixos  i  microrelats  rebuts  en la  convocatòria  del  1r  Concurs  de
Dibuixos  i  Microrelats:  Llapisseres pels  Drets  de la  Infància.  Històries  sobre
treball  infantil seran consultats,  llegits i  escoltats per un equip de persones
vinculades a la Fundació Pau i Solidaritat PV, l'Educació per a la Transformació
Social, l'ensenyament i la comunicació.

Aquest  equip  de  persones  serà  el  responsable  de  proposar  els  dibuixos  i
microrelats que més destaquen en cadascuna de les categories.  A més, els
diferents microrelats seran publicats en les xarxes socials de la Fundació Pau i
Solidaritat  PV  i  es  tindrà  en  compte  la  valoració  dels  microrelats  de  la
ciutadania a través dels “m'agrada” i comentaris en cada dibuix o microrelat
presentat com un criteri de baremació.

Es publicarà en la pàgina web de la Fundació Pau i  Solidaritat  PV el  nom i
l'autoria dels dibuixos i microrelats més ben valorats per a cadascuna de les
categories establides en aquestes bases. 

8.  Recompenses  i  diplomes  pel  teu
compromís  amb  els  Drets  de  la
Infància i contra el treball infantil. 

Totes les persones que presenten una proposta al 1r Concurs de Dibuixos i
Microrelats: Llapisseres pels Drets de la Infància. Històries sobre treball infantil
rebran  un  diploma  de  participació.  A  més,  tots  els  dibuixos  i  microrelats
presentats es publicaran en la pàgina web o xarxes socials de la Fundació1.

Per a les persones que hagen elaborat, segons el criteri del Jurat i la ciutadania
a través de les xarxes socials, els dibuixos i microrelats més ben valorats en
cadascuna de les categories es reconeixerà la seua aportació amb un lot de

1 Solament es publicaran els continguts que respecten els drets i la dignitat de les persones.
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productes  de  papereria  i/o  comerç  just  i  responsable  valorat  en  50€.
Complementàriament se sortejarà un lot de productes de papereria i/o comerç
just i responsable valorat en 50€ entre tots els dibuixos i microrelats presentats
a cada categoria general (dibuixos o microrelats). 

A més, la Fundació Pau i Solidaritat PV oferirà als centres educatius que hagen
tingut  almenys  una  persona  participant  en  el  concurs  de  microrelats  la
possibilitat de realitzar:  

● Una formació gratuïta de 10 o 20 hores sobre Drets de la Infància i Drets
Humans  a  tot  el  claustre  del  centre  per  a  incorporar  aquestes
problemàtiques en el currículum. 

● Dos tallers per grup-aula del centre sobre Drets de la Infància i  Drets
Humans. 

● Tindre durant un mes del  curs acadèmic 2021-2022 l'exposició “Actua
contra el Treball Infantil!” en el centre educatiu. 

● Visites  guiades  de  l'exposició  “Actua  contra  el  Treball  Infantil!”  per  a
famílies i alumnat.

Durant el curs 2021-2022 es valorarà la possibilitat d'editar una publicació que
incloga tots els dibuixos o microrelats presentats al 1r Concurs de Dibuixos i
Microrelats: Llapiseres pels Drets de la Infància. Històries sobre treball infantil
que promoguen la solidaritat, la igualtat de gènere, incorporen un enfocament
global, promoguen el compromís i l'acció per la construcció d'un món més just
i/o respecten la dignitat de les persones. 

9.  Acceptació  de  les  bases,
condicions i protecció de dades.

La presentació d'un microrelat per a participar en aquest concurs implica la
plena acceptació de les presents bases, així com de totes les resolucions que la
Fundació adopte en relació amb els continguts generats a través del concurs
com pot ser la publicació dels microrelats en les xarxes socials de la Fundació o
l'edició  d'una  publicació  en  diferents  suports  (llibre,  arxiu  digital,  arxiu
audiovisual …).
 
Així mateix, es consent que les dades personals facilitades a través del correu
electrònic per a la participació en el concurs siguen tractats conforme a les
disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, per al desenvolupament del present concurs, així
com per a comunicar notícies, novetats i informació en general de la Fundació
Pau i Solidaritat de CCOO PV. 

Els microrelats presentats passaran a formar part de l'arxiu de la Fundació Pau i
Solidaritat PV, cedint a la mateixa els drets de reproducció, exhibició i difusió
pública  d'aquests  textos.  En  cas  que  els  microrelats  siguen  utilitzats  o
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reproduïts  posteriorment,  la  Fundació  Pau  i  Solidaritat  PV  es  compromet  a
detallar l'autoria dels mateixos al costat dels microrelats o audio-microrelats.
En el cas dels audio-microrelats, a més del consentiment per al tractament del
contingut  del  microrelat  i  les  dades  personals  que  proporcionats,  es  dóna
permís perquè la veu puga ser utilitzada per la Fundació Pau i Solidaritat PV en
activitats, publicacions o esdeveniments dins de les activitats de l'organització.

Les dades facilitades seran tractats per la Fundació Pau i Solidaritat PV per a
remetre  informació  relativa  al  concurs  o  altres  activitats  del  projecte  o  la
Fundació  i  es  conservaran  durant  el  termini  legal  exigit  per  l'administració
finançadora.  Es  poden  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació,
oposició  o  limitació  de  les  dades  remetent  un  correu  a   edc-
pauisolidaritat@pv.ccoo.es

mailto:edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es
mailto:edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es


Finança: Organitza i finança:

Aquesta publicació ha sigut realitzada amb el suport financer

de la Generalitat Valenciana. El contingut d'aquesta

publicació és responsabilitat exclusiva de la Fundació Pau i

Solidaritat PV i no reflecteix necessàriament l'opinió de la

Generalitat Valenciana.

 


