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Malala Yousafzai: la lluita pel dret a l’educació 

 
Objectius  
 

1. Conèixer i apreciar Malala Yousafzai com a exemple de persona que malgrat la seva 
edat és capaç de lluitar pels seus drets. 

2. Construir el concepte de dret, la seva relació amb el de deure, l’abast del dret a 
l’educació i la importància del context en la vigència efectiva dels drets.  

3. Descobrir els drets que reconeix als menors de 18 anys la Convenció dels Drets de 
l’Infant (1989), especialment els vinculats al dret a l’educació. Reconèixer aquests 
drets com a referències ètiques de conducta i com a conquestes històriques 
inacabades. 

4. Analitzar críticament la plena vigència dels drets dels menors en l’actualitat i valorar 
la importància de les formes de cooperació ciutadana, com l'associacionisme i el 
voluntariat per tal de col·laborar a fer-los efectius. 

 
Descripció de l’activitat  
  
L’activitat està plantejada al voltant de la vida de Malala, la jove activista que defensava el 
seu dret a l’educació. A partir de la visita i lectura del seu bloc, conduirem el tema per 
treballar els conceptes de dret i deure i conèixer la Convenció dels Drets de l’Infant i els 
drets i deures que inclou, aturant-nos especialment en el dret a l’educació, alhora també 
despertant la consciència de la difícil situació que viuen els nens i nenes en molts països. 
Finalment analitzarem aquests drets en la nostra realitat propera. Està dividida en 8 
activitats, més 3 d’avaluació. 
 
Recursos emprats  
 
Ordinadors perquè l’alumnat pugui accedir a les pàgines que se li recomanen per completar 
les activitats que consten a la seva fitxa. Les fitxes de les sessions. Un exemplar de la 
Convenció dels Drets de l’Infant per a cada alumne.   
 
Temporització 
 
L’ideal hauria de ser 4 sessions, d’una hora. Però podria limitar-se a a 2 sessions si reduïm el 
temps dedicat a la cerca en xarxa de l’activitat 1. D’aquesta manera, les discussions de la 
segona sessió es poden comprimir per tal de fer-les com a presentació per a l’estudi de la 
Convenció dels Drets de l’Infant i de la figura de la Malala. Caldria doncs, triar aquelles 
activitats de la sessió 3 i 4 que es trobin més interessants d’acord amb els continguts 
específics que es vulguin enfatitzar. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Quart d’ESO. També es pot aplicar a tercer o a Batxillerat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
En la primera sessió es pot fer que l’alumnat descobreixi ell sol la història de Malala i en la 
posada en comú cal aprofitar les intervencions de tot l’alumnat. En cas que es vulgui 
abreujar, es pot fer una presentació de la notícia com apareix a 
http://www.donesenxarxa.cat/malala-yousafzai-la-jove-activista?lang=ca. 
 
Per la quantitat de qüestions que inclouen les activitats de discussió (2, 3, 4, 5), seria 
important fer una tria de les preguntes d’acord al tipus d’alumnat, doncs les preguntes no són 
més que una guia per a poder debatre entre tots, no cal respondre-les totes per aconseguir 
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aquest objectiu. Es poden deixar uns minuts per a la lectura dels enunciats i per fer alguna 
anotació per part dels alumnes. Un cop passat aquest temps, es triarà un alumne o una 
alumna a l’atzar i se li farà la primera pregunta per poder encetar el diàleg, un cop respòs es 
pregunta si tothom pensa igual, si algú pensa diferent cal que ho digui i posi exemples a la 
seva posició. Si amb aquesta única resposta el debat flueix i l’alumnat no es desvia del tema, 
no caldrà continuar formulant les preguntes. En cas contrari, sempre podem reprendre la 
discussió sobre què és un dret intervenint i demanant a algun nen o nena que respongui a una 
altra de les preguntes de l’activitat i així successivament.  
 
Per recollir les idees principals i els exemples més rellevants, seria bo anomenar un secretari 
o una secretària. Per fer-ho, es poden emprar eines neutrals com dir un número a l’atzar i 
aquell que li coincideix amb el dia de naixement és anomenat o anomenada secretari o 
secretària. Per tal d’assegurar-se que les idees han sigut recollides correctament, estaria bé, 
posar-les en comú als últims minuts, a mode de conclusió abans d’acabar la classe.  
 
Es important treballar amb connexió amb Internet. A més de les indicades, existeixen altres 
pàgines molt interessants i interactives per reforçar l’explicació la matèria, com per 
exemple, Coneix els teus drets o Els Drets dels Infants explicats per la Mafalda.  
 
L’activitat d’ampliació sobre Malala, fins i tot el visionat del reportatge de 30 minuts sobre la 
seva vida es poden realitzar a casa. L’activitat d’avaluació es pot vehicular en treball 
personal en el moodle del centre. També es pot substituir per una avaluació de les 
exposicions sobre els drets dels infants que es demanen a l’activitat 7. 
 
Continguts, competències i procediments/ tècniques que es treballen de 
forma destacada 
  
Pel que fa als continguts d’una banda es treballa el concepte de dret, deure i educació, i de 
l’altra s’estudia la situació d’una noia en un context llunyà tot comparant-lo amb el proper. 
Aquests continguts es vinculen a les competències següents: 

• aprendre a ser i actuar de manera autònoma 
• aprendre a conviure 
• aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global  

El mitjans són  
• l’ús de les TIC en el procés d’aprenentatge. 
• el debat, la discussió i el intercanvi entre iguals,  
• la recerca i la selecció crítica de la informació.  
• avaluar, valorar, interpretar, processar i jerarquitzar de forma crítica la informació. 

Tot això promovent l’autonomia del alumnat i el rol del docent como orientador y facilitador 
del treball. 
 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat: MAT AL MALALA 
Altres documents: Material Complementari Malala 
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