
menjadors escolars ecològics
material didàctic

 http://ecomenjadors.org 

v4|a9  els dre ts de les pers ones
 treballadores

Cicle superior Aula Per als infants

Ed. per a la ciutada-
nia i els DDHH

Llengües
Àrea

A.- El comerç just respecta els drets humans mentre que, sovint, les empreses 
transnacionals no ho fan. De la llista, subratlleu els drets humans.

Totes les persones naixem lliures i amb els mateixos drets. 

Només els que tenen diners tenen dret a tenir una vivenda. 

Els drets humans canvien a cada país. 

Tenim dret a poder menjar per viure. 

Els infants tenen el dret de deixar l’escola i anar a treballar.

Les persones hem de poder anar a un centre sanitari quan estem malaltes.

Hem de tenir temps per descansar. 

Si algú no ens agrada, tenim dret a fer-lo fora. 

Tenim dret a prendre-li a algú una cosa si la necessitem. 

Els drets són iguals per a totes les persones. 

Tenim dret a rebre un regal pel nostre aniversari i per Nadal. 

B.- Completeu els buits de les frases amb les paraules que teniu a sota.

medi ambient nens i nenes treballadors/es comerç just drets

El cafè del comerç just garanteix que els ................... tinguin un sou digne. 

Algunes empreses multinacionals no respecten els .................... humans. 

Hi ha empreses que per guanyar més diners tenen ....................... treballant. 

Els comerç just es compromet a respectar el ......................

El ........................... col·labora amb el desenvolupament dels pobles i les comunitats. 

http://ecomenjadors.org
http://edpac.org/mes/superior.html
http://edpac.org/mes/aula.html
http://edpac.org/mes/infants.html
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