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Aquest curs tenim  
un nou projecte per a l’eso!

Hem trigat perquè ens hi hem mirat molt, però ja 
estem preparats per a presentar-vos l’ , 
el nou projecte de Text-La Galera per a l’ESO.

COMPLET: renovem del tot 9 matèries.

INNOVADOR: pel plantejament i pels materials  
que l’integren.

CURRICULAR: recull les novetats en els currículums 
oficials.

COMPETENCIAL: garanteix l’assoliment de les 
competències bàsiques.

POTENT I RIC: format per materials en suports 
diferents, tant per a l’alumne com per al docent.

VERSÀTIL: permet adaptar-se a les diferents  
situacions i necessitats educatives.

Connecta’t a l’univers del coneixement!
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MATERIALS DE
Cultura i valors ètics

Formen el projecte diversos materials, tant en suport 
paper com digital, que constitueixen un conjunt ric, 
potent i versàtil.

MATeRIAL PeR A L’ALUMNe
   LLIBRe De CURs

El llibre en paper per a l’alumne té 30 sessions 
i és la peça central del projecte.

MATeRIALs PeR AL PRoFessoRAT
   GUIA DIDÀCTICA

En paper i digitalitzada. Amb orientacions 
didàctiques i recursos complementaris.

   ÀReA D’eDUCADoRs - WeB

Espai exclusiu per al professorat usuari  
dels nostres materials.

Hi trobareu aquesta guia digitalitzada per a poder 
accedir directament a tots els enllaços proposats.

NESO1VG_primeres.indd   5 23/07/15   16:50



P6 Cultura i valors ètics 1

L’Àrea d’educadors
L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels materials de 
Text-LaGalera en què trobaràs tots els teus recursos.

Biblioteca personal 
amb accés directe  

a tots els teus llibres.

Un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.
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P 7Cultura i valors ètics 1

Contacte directe  
amb l’editor del teu llibre  
per a aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca 
i a tots els recursos i els serveis exclusius.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

Guia digitalitzada amb accés 
directe als enllaços proposats.

Pots incorporar recursos propis  
i seleccionar els recursos preferits  
per a preparar les teves classes. 

Gestió personalitzada  
de tots els recursos  
dels teus llibres.
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P8

Programació*
Cultura i valors ètics és una matèria comuna en els quatre cursos de l’eso.
L’objectiu de la matèria cultura i valors ètics en l’edu-
cació secundària obligatòria és el desenvolupament 
en l’alumne d’unes competències personals, interper-
sonals i socials. 

L’assoliment de cadascuna de les competències 
demana a l’alumne adquirir uns coneixements, amb 
els quals ha de posar en acció un conjunt ampli i 
divers d’habilitats i actituds. 

Les competències de la matèria cultura i valors ètics 
són competències d’etapa. Cal, doncs, treballar-les 
de forma seqüenciada i, estretament relacionades, en 
cadascun dels quatre cursos de la secundària. 

COMPETÈNCIES DE LA MATÈRIA 
Les diferents competències de la matèria cultura i 
valors ètics  s’agrupen en tres dimensions: la dimen-
sió personal, la dimensió interpersonal i la dimensió 
sociocultural.

Dimensió personal

En aquesta dimensió, s’ajuda els alumnes a actuar 
amb autonomia en la presa de decisions, a ser res-
ponsables dels propis actes i a mostrar actituds de 
respecte actiu envers les altres persones, cultures, 
opcions i creences.

Demana l’aprenentatge de les competències següents:

Competència 1. actuar amb autonomia en 
la presa de decisions i ser responsable dels 
propis actes.

Cercar la construcció de la personalitat moral per a 
afavorir, l’autocomprensió, l’autocontrol, l’autoregula-
ció i la confiança en les pròpies possibilitats i en el 
marc del bé comú.

Competència 2. assumir actituds ètiques 
derivades de la Declaració universal dels Drets 
Humans. 

Promoure actituds ètiques i de relació que afavoreixen 
la convivència i el progrés de la societat inspirat en els 
valors universals.

Competència 3. mostrar actituds de respecte 
actiu envers les altres persones, cultures, 
opcions i creences.

Practicar la raonabilitat i l’acceptació de l’altre en les 
seves diversitats per a aprendre a viure junts amb 
actituds de tolerància activa i respecte.

Competència 4. cercar solucions innovadores 
i generar possibles alternatives davant 
situacions ètiques i filosòfiques. 

Posar-se en situació de superar les limitacions i pro-
jectar com es vol el món, amb capacitat imaginativa, 
originalitat i sostenibilitat. Una capacitat que ens pro-
jecta cap al futur i que ens permet buscar alternatives 
i anticipar conseqüències.

Dimensió interpersonal

En aquesta dimensió, es fomenta el diàleg com a 
reconeixement de l’altre per a l’exercici d’actituds 
intel·lectuals (d’exploració, de recerca de criteris, de 
racionalitat, d’acceptació de la pluralitat, de flexibilitat) 
i afectives (de consideració, de confiança, d’autocon-
trol).

Demana l’aprenentatge de les competències següents:

Competència 5. aplicar el diàleg i exercitar 
totes les habilitats que comporta per a  
la resolució de conflictes i per a afavorir  
la cultura de la pau.

Usar el diàleg com a reconeixement de l’altre, per 
a l’exercici d’actituds intel·lectuals (d’exploració, de 
recerca de criteris, de racionalitat, d’acceptació de la 
pluralitat, de flexibilitat) i afectives (de consideració, 
de confiança, d’autocontrol).

Competència 6. qüestionar-se i fer servir 
l’argumentació per a superar prejudicis i 
consolidar el pensament propi. 

Promoure l’ús de l’argumentació per a construir inter-
rogants formulats en bones preguntes i desenvolupar 
un discurs racional lliure de prejudicis i estereotips i 
generador d’un pensament propi.

 

*  Programació elaborada a partir de la documentació corresponent al currículum d’educació secundària  
obligatòria elaborada pel Departament d’Ensenyament.

Cultura i valors ètics 1
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P 9

Dimensió sociocultural 

En les sessions d’aquesta dimensió, els alumnes 
aprendran a comprendre i a valorar el nostre món a 
partir de les arrels culturals que l’han configurat i a 
analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecno-
lògic, social, polític) des de la perspectiva ètica, indivi-
dualment i de manera col·lectiva.

Demana l’aprenentatge de les competències següents:

Competència 7. comprendre i valorar el nostre 
món a partir de les arrels culturals que l’han 
configurat. 

Configurar-se la manera de ser i de comprendre el món 
a partir del sistema de valors i els grans relats que 
penetren els àmbits diversos de la cultura: la llengua, 
la ciència, el dret, la religió, les arts, etc. 

Promoure en l’alumne la comprensió i la valoració de 
les arrels culturals, com a dues capacitats diferencia-
des i complementàries.

Competència 8. Descobrir els comportaments 
ètics en els grans relats literaris i en les obres 
artístiques. 

Promoure en l’alumne la lectura, la interpretació i la 
valoració, dins la creació literària i artística de la histò-
ria, dels significats ètics que manifesta.

Competència 9. analitzar críticament l’entorn 
(natural, cientificotecnològic, social, polític) des 
de la perspectiva ètica, individualment i de 
manera col·lectiva. 

Formar-se criteris propis per a valorar fets i situacions, 
tant de contextos propers com de més llunyans.

Competència 10. realitzar activitats de servei 
comunitari i de col·laboració que promoguin 
actituds de compromís i democràtiques. 

Promoure les bones relacions entre l’alumnat i la 
recerca d’un objectiu comú com a base de la partici-
pació i el treball en equip. 

Experimentar i protagonitzar accions de compromís 
cívic (dins i/o fora del centre) a partir de les quals es 
posi en pràctica l’exercici actiu de la ciutadania i es 
posi en joc els coneixements i les capacitats al servei 
de la comunitat.

ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ
L’avaluació de la matèria cultura i valors ètics ha de dotar-
se d’instruments d’avaluació variats i adequats per a fer 
el seguiment acurat i la verificació posterior cap a l’adqui-
sició de les competències d’etapa. La matèria conté dues 
característiques rellevants per a una avaluació rigorosa:

1 La llista de les competències no és jeràrquica ni cro-
nològica, sinó que, com les dimensions que les agrupen, 
les competències interactuen i s’interrelacionen. Això 
comporta que les tècniques d’avaluació han de plante-
jar entorns que permetin distingir una competència de 
l’altra i, a la vegada, que reflecteixin la relació entre si.  

exemples de tècniques d’avaluació:
•  Observació del comportament espontani. 

•  Creació de situacions reals o simulades. 

•  Autoavaluació. 

•  Avaluacions creuades, mútues. 

•  Redaccions espontànies que projecten l’actitud pròpia. 

•  Cròniques, exposicions que incorporin els judicis valoratius 
que emeten les persones implicades. 

•  Confecció d’obres que representin les situacions tractades. 

•  Presentació d’una notícia, un esdeveniment. 

•  Confecció d’un dossier vinculat al servei comunitari que 
doni pautes per a l’avaluació. 

2 Les competències inclouen capacitats diverses, i el 
seu aprenentatge és dinàmic, en evolució. Les capacitats 
que integra una competència són de diversos caràcters: 

•  Cognitiu: descobrir, argumentar, aportar, opinar. 

•  D’hàbit: col·laborar, innovar. 

•  Actitudinal: valorar, respectar, comprometre’s... 

Convé, doncs, disposar d’instruments d’avaluació con-
tínua al servei d’aquesta obertura i dinamisme, ade-
quats per a captar, seguir i verificar el procés dinàmic 
cap a l’adquisició d’aquests tres tipus de capacitats 
integradores de cadascuna de les competències. 

exemples d’instruments d’avaluació: 
•  Guies d’observació. 

•  Rúbriques d’elements de descoberta.

•  Rúbriques d’autoavaluació i d’interavaluació. 

En acabar l’etapa, l’avaluació final de resultats verifica-
rà el grau d’adquisició de cada competència. La detec-
ció i la verificació de les competències de la matèria 
proporcionen a l’equip docent informació rellevant i 
complementària de l’alumne que ha de recollir-se en 
el seu Document orientador de final d’etapa, que, al 
seu torn, enriquirà la seva orientació al llarg de la vida.

Cultura i valors ètics 1
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El currículum del Departament d’Ensenyament presen-
ta una proposta dels continguts i dels criteris d’avalua-
ció per a l’etapa de primer a quart d’ESO en la matèria 
de cultura i valors ètics. La proposta té caràcter orien-
tatiu i permet que cada centre els distribueixi d’acord 
amb els seus criteris propis. 

La finalitat és el desenvolupament en l’alumne d’unes 
competències personals, interpersonals i socials que 
li demanen adquirir uns coneixements amb els quals 
ha de posar en acció un conjunt ampli i divers d’habi-
litats i actituds.

Seguint aquesta orientació, els continguts de primer 
curs de cultura i valors ètics  són els següents:

Dimensió personal (DP)

En aquesta dimensió es treballen…

•  La construcció de la personalitat moral per a afavorir 
l’autocomprensió, l’autocontrol, l’autoregulació i la 
confiança en les pròpies possibilitats i en el marc 
del bé comú.

•  La promoció de les actituds ètiques i de relació que 
afavoreixin la convivència i el progrés de la societat 
inspirat en els valors universals.

•  La pràctica de la raonabilitat i l’acceptació de l’altre 
en les seves diversitats per a aprendre a viure junts 
amb actituds de tolerància activa i respecte.

•  La superació de les limitacions i la projecció de com 
es vol el món, amb capacitat imaginativa, originalitat 
i sostenibilitat.

En el nostre projecte, aquesta dimensió es treballa 
especialment en aquestes sessions: 2, 5, 8, 11, 15, 
17, 18, 20, 23, 24, 26, 27.

Continguts de curs

•  Les lleis i les seves implicacions ètiques i socials

•  Drets i deures en l’àmbit escolar, familiar

•  El concepte de llibertat i els seus límits

•  Els criteris com a fonament de la presa de decisions

•  Les conseqüències de la presa de decisions

•  Origen i evolució dels DUDH

•  Àmbits d’aplicació dels drets humans

•  La dignitat humana. Consideració de la igualtat

•  La pluralitat cultural, política, religiosa i altres

•  Poder i violència: formes (psicològiques, econòmi-
ques...)

•  Imaginació i creativitat aplicades a les situacions 
ètiques

•  La resolució de conflictes, els dilemes

Dimensió interpersonal (DI)

En aquesta dimensió es treballen…

•  El diàleg com a reconeixement de l’altre, per a l’exer-
cici d’actituds intel·lectuals (d’exploració, de recerca 
de criteris, de racionalitat, d’acceptació de la plura-
litat, de flexibilitat) i afectives (de consideració, de 
confiança, d’autocontrol).

•  L’ús de l’argumentació per a construir interrogants 
formulats en bones preguntes i el desenvolupament 
d’un discurs racional lliure de prejudicis i estereotips 
i generador d’un pensament propi.

En el nostre projecte, aquesta dimensió es treballa 
especialment en aquestes sessions:  1, 4, 7, 10, 13, 
19, 22, 25.

Continguts de curs

•  El diàleg com a forma privilegiada de comunicació 
d’idees, de sentiments i relació

•  Les normes del diàleg: ordre, claredat, atenció, 
intencionalitat

•  La formulació de les bones preguntes com a identi-
ficació de problemes i situacions

•  L’origen i la construcció de prejudicis

Dimensió sociocultural (DS)

En aquesta dimensió es treballen…

•  La configuració de la manera de ser i de comprendre 
el món a partir del sistema de valors i dels grans 
relats que penetren en els diversos àmbits de la 
cultura: la llengua, la ciència, el dret, la religió, les 
arts, etc.

•  La comprensió i la valoració de les arrels culturals 
com a dues capacitats diferenciades i complemen-
tàries.

En el nostre projecte, aquesta dimensió es treballa 
especialment en aquestes sessions: 3, 6, 9, 12, 14, 
16, 21, 28, 29, 30.

Programació de primer curs

Cultura i valors ètics 1
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Continguts de curs

•  La cultura grecoromana, la judeocristiana i la il-
lustrada europea a l’entorn de les cosmovisions del: 
a) món, b) ésser humà 

•  Els principis que es desprenen de les tres cultures. 
Exemples

•  Els grans relats i la seva aportació a la: literatura, 
pintura, escultura, música, arquitectura, dansa, tea-
tre, cinema 

•  Els criteris com a fonament de la presa de decisions

•  Diferència entre fins i mitjans 

•  La relació entre pensament i acció

•  Ciència i tecnologia com a àmbit de debat ètic (bio-
ètica...)

•  El medi natural i les seves aplicacions (ètica del 
consum, medi ambient) 

•  Les normes i els criteris del treball en grup i en 
equip

•  Valors i actituds a partir d’un sistema democràtic: 
solidaritat, bé comú, compromís, diàleg

Cultura i valors ètics 1
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PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS PER DIMENSIONS I SESSIONS

Aprendre a viure bé (DI)

Prendre consciència d’un mateix  
i de l’entorn.

Saber-se relacionar.

Implicar-se amb el món en general  
i amb la pròpia comunitat  
en particular.

1

Civisme (DP)

Treballar el concepte de llibertat  
i els seus límits.

Seguir unes pautes bàsiques per 
conviure i tenir cura de l’entorn  
entès com un espai comú on es 
desenvolupa la convivència.

2

Donar sang (DS)

Potenciar valors i actituds a partir 
d’un sistema democràtic: solidaritat, 
bé comú i compromís.

Fomentar la col·laboració  
i la participació ciutadana.

3

Aprendre a dialogar (DI)

Entendre la necessitat del diàleg  
i les seves normes.

Contrastar els propis valors  
i argumentacions amb els de l’altre.

Acceptar les crítiques.

4

El bidó de plàstic i l’aigua 
(DP)

Considerar la igualtat i dignitat 
humanes.

Reflexionar sobre les  
transformacions i els desequilibris 
socials i econòmics existents  
en la societat actual.

5

Un cop més: reduir,  
reutilitzar, reciclar (DS)

Reflexionar sobre la necessitat  
de col·laborar per a la preservació 
del medi ambient.

Adoptar pràctiques que  
contribueixen a reduir l’impacte 
ecològic.

6

Anar al gra (DI)

Formular bones preguntes per a 
identificar problemes i situacions.

Aprendre a presentar un projecte.

7

Temps lliure (DP)

Reflexionar sobre les conseqüències 
de la presa de decisions.

Prendre consciència de la 
importància de tenir una conducta 
responsable en l’ús de les TIC.

8

Sostenibilitat (DS)

Treballar les aplicacions del medi 
natural (ètica del consum, medi 
ambient).

Conèixer les repercussions que tenen 
a escala global les formes de vida i 
la gestió dels recursos a escala local.

9

DENIP (Dia Escolar  
de la No-Violència i la Pau) 
(DI)

Prendre consciència de la necessitat 
de desenvolupar una cultura de la 
pau i de la justícia en situacions 
convivencials quotidianes i en la 
política internacional.

10

Drets humans (DP)

Aprendre l’origen i l’evolució de 
la Declaració Universal dels Drets 
Humans.

Reconèixer els principis ètics que 
són la base dels drets, els deures 
i les llibertats de les persones i els 
col·lectius.

11

Com veien el món  
en l’antiguitat? (DS)

Entendre la cultura grecoromana 
i la judeocristiana a l’entorn  
de les cosmovisions del món.

12

De conflictes, en té tothom! 
(DI)

Aprendre eines per a resoldre  
els conflictes i els dilemes.

Saber expressar i gestionar  
les pròpies emocions i autogestionar 
les pròpies conductes.

13

Què significava ser humà  
en l’antiguitat? (DS)

Entendre la cultura grecoromana 
i la judeocristiana a l’entorn  
de la condició de l’ésser humà.

14

Les opcions sexuals (DP)

Reflexionar sobre l’origen  
i la construcció de prejudicis.

Parlar de les opcions sexuals.

Incidir en el rebuig  
de comportaments i actituds  
de caràcter homofòbic.

15

Cultura i valors ètics 1
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Valors actuals que vénen 
d’antic (DS)

Entendre els principis ètics  
que es desprenen de la cultura 
grecoromana i la judeocristiana.

16

Bones maneres (DP)

Construir ambients de respecte.

Identificar els costums de cortesia 
que podem qualificar d’universals.

Valorar les relacions basades en 
l’expressió de bons sentiments.

18

Diversitat cultural (DI)

Reflexionar sobre la pluralitat 
cultural, política i religiosa.

Valorar la capacitat per adaptar-se a 
una realitat en constant evolució, per 
mitjà d’actituds flexibles i obertes.

19

Treball infantil (DP)

Reflexionar sobre el dret  
a l’educació. 

Identificar, analitzar i rebutjar  
les causes que provoquen situacions 
de marginació, desigualtat i injustícia 
social al món.

20

Moure’s per internet:  
seguretat i netiqueta (DS)

Valorar la ciència i la tecnologia  
com a àmbit de debat ètic.

Desenvolupar conductes 
responsables entorn de les TIC.

21

Aprendre de les dificultats 
(DI)

Reflexionar sobre els criteris com  
a fonament de la presa de decisions.

Convertir les dificultats en 
oportunitats d’aprenentatge.

22

Diversitat (DP)

Treballar àmbits d’aplicació dels 
drets humans i no-discriminació  
en funció de les diferències físiques 
i psíquiques.

Valorar les actituds inclusives, 
especialment en l’àmbit escolar.

23

Què en fem, del animals? (DP)

Reflexionar sobre les diverses formes 
d’exercir el poder i la violència sobre 
els animals.

Potenciar actituds selectives a l’hora 
de consumir productes que no 
poden demostrar que no són resultat  
d’un mal ús dels animals.

24

Creativitat cívica (DI)

Potenciar la imaginació  
i la creativitat aplicades  
a les situacions ètiques.

Valorar la creativitat per resoldre 
problemes i millorar la realitat.

25

Avis que estan sols (DP)

Considerar la dignitat i les dificultats 
diàries de la gent gran.

Desenvolupar actituds  
de comprensió i cooperació  
amb persones dependents.

26

Nouvinguts (DP)

Identificar i fomentar la pluralitat 
cultural, política i religiosa.

Aprendre a identificar i rebutjar 
comportaments i actituds 
discriminatòries.

27

Haver de marxar de casa (DS)

Parlar dels criteris com a fonament 
de la presa de decisions.

Reflexionar al voltant de les 
situacions de violència o de pobresa 
que porten a marxar del país.

28

Què volem? Què fem  
per a aconseguir-ho? (DS)

Entendre la diferència entre els fins  
i els mitjans.

Valorar la idoneïtat de tot tipus 
de mitjans per assolir uns fins 
moralment justificats.

29

Un món (DS)

Entendre les normes i els criteris  
del treball en grup i en equip.

Identificar actituds i estratègies 
de construcció de la pau des del 
compromís d’actituds convivencials.

30

17 Passar-ho malament  
a l’escola (DP)

Reflexionar sobre els drets i deures 
en l’àmbit escolar.

Identificar i rebutjar conductes 
discriminatòries o d’assetjament 
escolar.

Cultura i valors ètics 1
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estructura didàctica 

En aquesta dimensió s’ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en 
la presa de decisions i ser responsables dels propis actes, i a mostrar 
actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions 
i creences.

DIMENSIÓ PERSONAL

els continguts de l’àrea  
de Cultura i valors ètics  
es distribueixen en 30 sessions  
que s’inscriuen en cadascuna  
de les tres dimensions  
de coneixement de la matèria:  
dimensió personal,  
dimensió interpersonal  
i dimensió sociocultural.

Les activitats proposen 
buscar solucions 
innovadores i generar 
possibles alternatives 
davant situacions ètiques i 
filosòfiques.

El color blau indica que la 
sessió pertany a la dimensió 
personal.

En qualsevol moment 
l’alumne sap quina sessió 
està treballant i a quin bloc 
o dimensió pertany.

La sessió sempre acaba 
amb un contrapunt de 
reflexió.

El llibre de l’alumne s’estructura 
en 30 sessions de treball (a raó 
d’una setmanal durant el curs), 
que pertanyen a una de les tres 

dimensions del currículum.

La informació s’exposa de 
manera clara.

Amb preguntes de reflexió, 
s’ajuda els nois i les noies 

a ser més crítics.

Cultura i valors ètics 1
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DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

En les sessions d’aquesta dimensió, els alumnes aprendran a comprendre  
i a valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat,  
i a analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític) 
des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

En aquesta dimensió es fomenta el diàleg com a reconeixement de l’altre  
per a l’exercici d’actituds intel·lectuals (d’exploració, de recerca de criteris,  
de racionalitat, d’acceptació de la pluralitat, de flexibilitat) i afectives  
(de consideració, de confiança, d’autocontrol).

El color taronja indica que la 
sessió pertany a la dimensió 
interpersonal.

Les activitats i preguntes 
proposades permeten que els 
nois i les noies es qüestionin 
els temes i aprenguin a fer 
servir l’argumentació per  
a superar prejudicis i consolidar 
el pensament propi.

Sempre s’acaba la sessió amb 
una reflexió o conclusió.

La sessió comença amb una 
breu introducció al tema.

Els alumnes aprendran a 
aplicar el diàleg i a exercitar 

totes les habilitats que 
comporta per a resoldre 

conflictes i per a propiciar la 
cultura de la pau.

Igual que en les altres 
dues dimensions, després 

d’una breu introducció o 
presentació, la informació 

s’exposa estructuradament i 
clarament.

El llibre està curosament 
il·lustrat i documentat.

El color verd indica que la 
sessió pertany a la dimensió 
sociocultural.

El coneixement de les 
activitats de diferents 
organitzacions els pot portar 
a participar en activitats 
de servei comunitari i de 
col·laboració, i a fomentar 
actituds de compromís 
i democràtiques.

Cada doble plana es tanca 
amb una conclusió o 
reflexió final.

Cultura i valors ètics 1
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1 19Cultura i valors ètics 1
sessió

Aprendre a viure bé 
Dimensió interpersonal

Aquesta primera sessió està destinada a explicar el sen-
tit de l’assignatura Cultura i valors ètics. Es partirà d’una 
idea molt simple: cal aprendre a viure bé des d’un punt 
de vista personal, interpersonal i social. A continuació es 
presenta la matèria com un aprenentatge continu que 
ens ajuda a preparar-nos com a persones felices que 
habiten el món i el milloren.

OrientaciOns didàctiques

•	 allarga la llista d’errors que hauríem d’evitar per a poder 
viure bé.

Resposta model: 

Errors que s’han d’evitar per a viure bé: 

No n’hi ha prou de no estar barallat amb tothom, s’han 
de tenir amics i s’ha de sentir empatia vers els altres, 
encara que no els coneguem, és a dir, s’ha d’evitar la 
indiferència.

No es poden tenir en compte només els propis desitjos  
i necessitats.

No s’han d’ignorar les opinions i els sentiments dels 
altres. 

No podem comportar-nos de manera poc solidària amb 
les qüestions que ens afecten a tots com a comunitat.

•	 com relacionaries les fotografies amb l’esforç per a viure bé 
que tots els éssers humans hem de fer?

Les imatges mostren diversos tipus de situacions. D’una 
banda, aquelles en les quals una persona sent la seva 
pertinença a un grup o en les quals necessita l’ajuda dels 
altres. De l’altra, hi ha reflectides situacions en les quals 
poden sorgir conflictes que cal solucionar. La imatge dels 
passejants de diferents orígens fa pensar que no es pot 
tenir por dels altres perquè el món és divers i no deixarà 
mai de ser-ho.

•	 com explicaries què signifiquen per a tu aquestes expressions: 
“ser amics”, “fer equip”, “ser cívics”, “col·laborar”, “ser 
ciutadans”, “ser solidaris”, “treballar per la sostenibilitat”?

Malgrat que el llibre ofereix una definició de les 
expressions proposades, convé que els alumnes 
n’elaborin les seves i també que busquin en diccionaris 
i enciclopèdies el significat precís dels termes. Després, 
poden escriure entre tres i cinc exemples de cadascuna 
de les expressions proposades. Una altra fase del 
l’exercici és arribar a definicions i característiques 
consensuades entre tota la classe. Cal que guardin tant 
les respostes individuals com la col·lectiva, ja que a final 
de curs les hauran de tornar a elaborar i així les podran 
comparar. El fet de comprovar l’evolució del coneixement 
i el pensament propi i col·lectiu és una eina didàctica  
de gran valor.

•	 què més hem d’aprendre per a viure bé junts?

Resposta oberta.

•	 a part dels llocs esmentats, a quins altres s’aprèn a conviure 
i a participar?

Resposta model: En totes les activitats diàries s’aprenen 
coses sobre la convivència i la participació, ja sigui  
en les obligacions quotidianes, com en les estones  
de lleure i oci. A més a més dels llocs esmentats, hi ha 
altres espais on la capacitat de conviure i participar  
és important, com ara en el transport públic, al cinema  
o a zones comunes com places i carrers.

•	 en quines situacions falla la convivència?

Convé que reflexionin sobre la pregunta. L’hostilitat, la 
por i els conflictes són dèficits de convivència, però la 
indiferència vers els altres i el que passa al seu voltant 
(proper o llunyà) també ho és.

•	 Per què considerem que la participació és tan important?

Resposta model: Participar en la vida de la comunitat ens 
enriqueix com a persones i ens permet implicar-nos en la 
nostra societat i millorar-la. Com a ciutadans i ciutadanes, 
és important que ens sentim part d’una col·lectivitat i 
que contribuïm a convertir-la en la millor possible a través 
de les nostres accions.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Si esteu interessats a treballar les diferents possibilitats 
de participació en la vida col·lectiva, consulteu la pàgina 
web dedicada a l’acció comunitària i l’associacionisme de 
la Generalitat: www.gencat.cat/ca/temes/participacio.

•	Podeu visitar altres enllaços sobre programes de servei a 
la comunitat, com ara el de participació juvenil de la Fun-
dació Esplai, anomenat Connecta Jove (www.conectajoven.
org) o el de formació pedagògica i solidària de l’APS: www.
aprenentatgeservei.org.

6 • 7
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Civisme 
Dimensió personal

La voluntat d’aquesta sessió és donar l’oportunitat de 
reflexionar sobre la importància del civisme per a la con-
vivència ciutadana. Algunes vegades els actes incívics 
es deuen a la mala voluntat, però moltes altres vegades 
són el resultat d’hàbits arrelats que si hi penséssim 
probablement voldríem corregir. Aquesta és la pretensió 
de l’activitat: fer pensar mitjançant informació, casos 
i exercicis que demanen una intensa participació de 
l’alumnat.

OrientaciOns didàctiques

•	 a què fa referència la filòsofa Victòria camps quan parla  
de “les coses comunes”?

Es refereix a tot el que és “espai públic”: carrers, places, 
equipaments, serveis, transports, tot allò de què gaudim 
com a membres d’una societat organitzada.

•	 què en penses, d’aquest cas?

La resposta c és la correcta, i la que mostra un 
comportament cívic. Les respostes a i b són excuses 
que busquen deslliurar de responsabilitats el ciutadà. 
Tothom té l’obligació de contribuir activament a fer que 
la ciutat sigui el més acollidora possible, fins i tot quan 
alguna previsió falla.

•	 quines altres situacions delicades relacionades amb el civisme 
creus que pot viure la Míriam al quiosc?

Resposta model: Entre d’altres, la Míriam es pot trobar 
amb pintades a la persiana, petits robatoris o altres 
formes de vandalisme.

•	 Hi falta alguna conducta?

Resposta model: Llençar les escombraries sense separar 
residus o trepitjar els parterres dels parcs es consideren 
també conductes incíviques.

8 • 9

•	 creus que pot haver-hi motius atenuants en algun cas?

Resposta model: Es pot argumentar que no tots els 
grafits són vandalisme i es poden posar exemples dels 
que es poden considerar obres d’art i dels que no. 
També es pot argumentar que colar-se sense pagar al 
metro pot ser una necessitat si algú s’ha oblidat els 
diners, si no funciona la màquina...

•	 qui solen ser els ciutadans més perjudicats en cada cas?

Es tracta de repassar cadascuna de les conductes de 
la llista i relacionar-les amb algun grup afectat. Per 
exemple: si tothom evités pagar als transports públics, 
aquests serien inviables i tots en sortiríem perjudicats.

•	 quin és el comportament incívic més freqüent al teu barri?

Es tracta de contrastar les percepcions i les opinions 
que té l’alumnat: qualsevol resposta coherent amb el 
tema és una bona resposta.

•	 què et suggereix la dita següent: “Fa més soroll un arbre que 
cau que cent arbres que creixen”? quina relació té aquesta 
dita amb el comportament incívic? 

Aquesta dita expressa que el comportament negatiu 
sempre és minoritari, però com que crida més l’atenció, 
pot fer la impressió que està generalitzat, i no és 
així. Per exemple, les persones que fan malbé el 
mobiliari urbà són molt poques i, en canvi, com que les 
conseqüències són espectaculars, ens pot semblar que 
són moltes.

Per a entrenar-se...

Es tracta d’un joc dramàtic, el desenvolupament del qual 
dependrà de la imaginació dels joves i la capacitat per a 
comprendre els punts de vista diversos quan hi ha una 
situació de conflicte d’interessos. Cal donar un temps 
perquè cada grup elabori una llista dels seus arguments. 
Cal arribar a un acord; per tant, caldrà valorar les 
concessions que són capaços de fer, així com el que és 
irrenunciable. Per exemple: no seria acceptable plantejar 
als veïns que han de matinar que les nits que es fan 
festes al barri no dormin o se’n vagin del barri.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprendre més sobre les iniciatives per a mantenir 
un comportament cívic entre els ciutadans, es pot visitar 
la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/
habitaturba.

•	Informeu-vos sobre la iniciativa dels Premis Jaume Ciura-
na, que fomenten i destaquen el civisme entre el jovent 
català a la pàgina web: http://benestar.gencat.cat/ca/ 
ambits_tematics/civisme_i_valors/premis_civisme_ 
nova_seccio/04_guardonats/01_obres_i_treballs_ 
guardonats/02_premis_jaume_ciurana/.
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Donar sang 
Dimensió sociocultural

Aquest sessió està dedicada a destacar la importància 
del treball a favor del bé comú que fan els professionals 
dels bancs de sang. Però la sessió vol anar més enllà. De 
fet, és una proposta a tot el grup perquè s’impliqui en la 
realització d’una campanya per a promocionar la dona-
ció de sang al seu poble o barri. Per a tirar-la endavant, 
haurien de posar-se en contacte amb el banc de sang 
(www.bancsang.net) per a saber quin dia passaran per la 
seva ciutat i poder acordar el tipus de col·laboració que 
duran a terme. El pas següent és idear una campanya 
de comunicació per a motivar la donació, que s’ha de 
fer abans del dia de la donació i al llarg del mateix dia. 
En cas que no sigui possible organitzar la campanya de 
promoció, l’apartat servirà per a donar a conèixer una 
necessitat social imperiosa que els nois i noies més 
endavant podran contribuir a pal·liar.

OrientaciOns didàctiques

activitats

Activitats procedimentals. Respostes obertes.

•	 inventa una nova estrofa per a la cançó que ajudi a promoure 
la donació de sang.

Resposta oberta.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Podeu obtenir més recursos a la pàgina web: http://www.
donarsang.gencat.cat/. Pot ser especialment interessant 
veure el documental “Ho portes a la sang” i comentar 
l’apartat interactiu sobre l’estat de les donacions segons 
els tipus de sang.

10 • 11
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Aprendre a dialogar 
Dimensió interpersonal

El diàleg pot entendre’s com un concepte, com un valor 
i també com un procediment. En aquesta sessió es 
vinculen tots tres vessants i es proposen un seguit de 
consells orientats a millorar les capacitats de diàleg. Es 
prioritza la necessitat de diàleg com a contrast de valors 
i argumentació dels valors propis. 

Tot això s’ha de fer mantenint el respecte per les opcions 
i els plantejaments personals dels altres mitjançant el 
desenvolupament d’una actitud assertiva i de la valora-
ció crítica d’aquests.

OrientaciOns didàctiques

•	 què significa la paraula diàleg?

És una conversa entre dues o més persones que prenen 
la paraula l’una darrere l’altra i que aporten diferents 
punts de vista, tot intentant assolir un acord o un 
acostament de posicions.

•	 en quines situacions és important dialogar?

És important dialogar sempre que hi ha diferents 
persones implicades en alguna qüestió del tipus 
que sigui. Malgrat tot, és especialment important en 
els casos en què hi ha posicions diferents que cal 
confrontar, analitzar, acostar, reconciliar, etc.

•	 quin profit obtenen les persones i les societats quan el diàleg 
funciona?

Quan el diàleg funciona, encara que no s’arribi a un 
acord, les persones incrementen la seva comprensió 
mútua, la capacitat de tolerar les diferències, la 
possibilitat d’entendre’s en el futur, les habilitats per  
a intercanviar punts de vista... 

Sovint arriben a acords limitats i a la precisió dels 
desacords que de moment els separen.

12 • 13

•	 quines dificultats solen aparèixer quan dues persones volen 
dialogar?

Aquesta pregunta vol fer reflexionar sobre les moltes 
menes de dificultats que apareixen en el diàleg. Diverses 
respostes poden ser bones, però sovint es comenten els 
interessos dels interlocutors, l’amor propi que dificulta la 
modificació de la posició, la rancúnia acumulada que fa 
difícil confiar en els interlocutors, etc.

•	 Hi ha situacions que fan impossible el diàleg? quines?

El diàleg, a la curta o a la llarga, és desitjable i cal 
buscar-lo. Malgrat tot, es fa impossible en aquelles 
situacions en què una de les parts intimida, sotmet a 
xantatge o amenaça amb l’ús de la violència l’altra.

•	 Per a tu, què és ser una bona persona?

No s’espera una resposta concreta. Es tracta que es 
compari i es comenti la varietat de definicions. També ha 
de servir per a mostrar que la bondat, com a capacitat 
de diàleg, és una aproximació però no l’única.

•	 Per què val la pena ser dialogant?

Aquesta pregunta ja s’ha plantejat abans i ha de servir 
per a repetir arguments i deixar-los ben establerts. 
A més, es pot fer esment al fet que dialogar val la 
pena perquè implica el reconeixement de l’altre i evita 
que creixi el malestar o apareguin actituds violentes. 
Òbviament, el diàleg ajuda a millorar la comprensió, a 
aproximar posicions i a acordar decisions.

•	 recordes una situació en què el diàleg va ajudar a solucionar 
un problema? comenta-la. 

Les diverses aportacions dels alumnes han de servir 
per a mostrar la varietat de situacions en què el diàleg 
va ajudar a solucionar un problema. Poden ser casos 
propers de relació interpersonal al centre, entre amics 
o a la família, o casos com ara els processos de diàleg 
econòmic entre sindicats i empreses o polític entre 
partits o amb grups armats.

•	 recordes moments en què falta diàleg entre les parts  
en conflicte?

Continuant amb la reflexió de la pregunta anterior, cal 
que els alumnes comentin casos en què la falta de 
diàleg va empitjorar la situació.

•	 en quines situacions no és possible dialogar?

No és possible dialogar en aquelles situacions en què un 
dels interlocutors amenaça l’altre.

•	 recorda casos en què no volies dialogar, en què et va ser 
difícil fer-ho o en què no en vas saber.

Es pretén que distingeixin entre no voler, ser difícil  
i no saber dialogar.

Respostes model: M’he barallat amb un amic i no hi vull 
fer les paus de cap manera; volia disculparme amb el 
professor i comentar el que pensava, però gairebé no 
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vaig dir res del que li havia de dir; no he sabut parlar 
amb la noia amb qui sortia i aclarir què pensem.

•	 què significa l’expressió diàleg de sords?

És una conversa en què cap dels interlocutors sembla 
escoltar l’altre, en què cada un d’ells va a la seva.

•	 digues quines recomanacions compleixes amb més facilitat  
i quines et costa més complir.

Es tracta d’afavorir un procés de presa de consciència 
que permeti detectar quins aspectes del diàleg practiquen 
millor i quins pitjor. No es pot esperar cap resposta 
prefixada.

seguiu aquest procediment...

Resposta oberta. Es tracta de donar oportunitat a 
debatre i analitzar el debat a partir de les indicacions 
sobre com es pot dialogar millor.

•	 què hauries de fer? Per què?

Resposta oberta. Els alumnes han de parlar de la 
situació que es descriu, expressar la seva opinió sobre  
el possible conflicte que planteja i considerar la 
importància del diàleg en circumstàncies similars.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprofundir més en la qüestió des d’una perspectiva 
pràctica més social, es pot visitar pàgines web d’organis-
mes que impulsin el diàleg com a valor d’entesa. Alguna 
d’aquestes iniciatives poden ser la iniciativa del progra-
ma Barcelona Diàleg Intercultural (http://www.bcn.cat/
cultura/dialeg/cat/index.html); també pot ser interessant 
accedir al programa europeu Ágora (http://www.europarl.
europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00041/%C3% 
81gora), que pretén apropar el Parlament Europeu als seus 
integrants i motivar el diàleg entre les institucions i els 
ciutadans.

4 23Cultura i valors ètics 1
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El bidó de plàstic i l’aigua 
Dimensió personal

Aquesta sessió gira entorn d’una crònica de Kapuscinski 
que expressa amb un exemple ben gràfic les desigual-
tats entre els països del nord i del sud. La importància 
social que arriba a tenir un objecte tan simple com un 
bidó de plàstic probablement resulti sorprenent per als 
nostres adolescents. Tanmateix, tant si al grup hi ha 
alumnes africans com si no, cal evitar alimentar una 
visió negativa d’aquest continent. Per això és important 
generalitzar la reflexió sobre els objectes senzills que 
canvien la vida de les persones.

OrientaciOns didàctiques

1. digues quins aspectes del text t’han fet pensar.

1-3. Aquest primer exercici pretén convidar els 
alumnes a reflexionar sobre algun aspecte que els 
hagi cridat l’atenció. També es tracta d’afavorir 
l’intercanvi d’opinions i el diàleg col·lectiu.

2.  imagina quin objecte ha millorat la vida dels europeus  
en les darreres dècades.

Resposta model: Algunes possibilitats són el mòbil, 
l’ordinador, la penicil·lina, la rentadora, internet, una 
determinada vacuna, o qualsevol altre objecte que els 
alumnes considerin rellevant.

1-2. Aquestes preguntes pretenen reflexionar sobre 
els elements de diferent naturalesa que permeten 
millorar la qualitat de vida de les persones i 
analitzar quin sector de la població obté més 
benefici dels avenços científics, tecnològics o de 
qualsevol altra tipologia.

3.  Pensa i escriu en el quadern:

1-8. Es tracta d’un exercici de frases inacabades  
que permeti l’alumne prendre consciència del nivell 
d’informació —o desinformació— que té respecte  
al continent africà.

14 • 15

4.  Feu, com a treball de camp:

Possibles temes per a estudiar: algun país en concret, 
sistemes polítics, cultures, religions i creences, 
hàbitats, malalties, naturalesa, paper de la dona, 
activitats dels infants, renda per càpita, entre d’altres.

•	 Hi ha alguna cosa, com els bidons de plàstic dels nens 
africans, que creus que et facilitaria la vida que portes 
actualment?

Es pretén que els alumnes reconeguin diferents 
situacions i circumstàncies, com les relatades en el text 
de Kapuscinski. Cal que reflexionin sobre les seva vida 
quotidiana i que aportin alguna idea que contribuiria a 
millorar-la.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Es pot aprendre més sobre les desigualtats entre els paï-
sos del Primer Món i del Tercer Món accedint a les pàgines 
webs de diferents organitzacions i institucions. 

•	Consulteu les iniciatives d’organismes com Metges sense 
Fronteres (http://www.msf.es/ca/presentacio), exploreu 
els projectes dels voluntàris d’Àfrica Viva (http://www.
africaviva.org/) o apreneu més sobre la situació actual al 
continent africà segons l’Organització Mundial de la Salut 
(http://www.who.int/es/).
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Un cop més: reduir, reutilitzar, reciclar 
Dimensió sociocultural

Aquesta sessió té un propòsit ambiciós: traslladar la 
reflexió i el compromís vers el medi ambient a la família 
del noi o la noia. A partir d’una il·lustració de mesures 
concretes sobre les tres “R”, es tracta de prendre consci-
ència de la importància de reduir l’ús del transport privat 
en benefici del transport públic. Per això es proposa una 
campanya agosarada en l’àmbit familiar que explicita el 
valor contaminant de l’automòbil. La campanya dema-
narà una bona preparació a l’aula i, com que l’aplicació 
serà individual, caldrà també un bon seguiment i una po-
sada en comú dels resultats. Serà convenient contrastar 
aquesta acció a posteriori amb les famílies.

OrientaciOns didàctiques

activitats

Resposta oberta. Es pretén que els nois i noies prenguin 
consciència del seu impacte en el medi ambient i que 
reflexionin entre tots sobre les accions que cal dur a 
terme per a afavorir una vida ecològicament sostenible.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprofundir més en la qüestió de la necessitat de 
reduir l’empremta ecològica, podeu consultar la informació 
sobre la gestió dels residus que generem a la pàgina web: 
http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/deixalla.htm.

•	És interessant conèixer la iniciativa europea anual de Let’s 
Clean Up Europe, dins el programa de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus, a http://www.ewwr.eu/ca/
take_part/lets-clean-up-europe.

•	També podeu obtenir un enfocament pràctic de l’impacte 
de l’activitat humana en l’ecologia amb diferents recursos, 
com amb la calculadora de producció personal de carboni 
dels diferents transports: http://www.terra.org/calc/.

•	Trobareu diferents iniciatives i organitzacions ecologistes 
en els següents enllaços: http://ecologistasenaccion.org/ 
rubrique65.html, www.youthxchange.net, http://www.green 
peace.org.

•	Podeu completar la informació sobre els continguts d’a-
questa sessió amb la lectura de l’article “Els límits de la 
societat de consum”, que trobareu a la pàgina 59.

16 • 17
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Anar al gra 
Dimensió interpersonal

En l’àmbit de la feina i en molts altres moments resul-
ta essencial explicar-se amb claredat, ordre, concisió i 
de manera convincent. Però no és possible aprendre a 
fer-ho sense entrenament. Això es el que es pretén en 
aquesta sessió, ensenyar l’alumnat a presentar els seus 
pensaments de manera correcta. L’exercici consisteix a 
fer una presentació de cinc minuts explicant un projecte 
d’acord amb uns paràmetres. Si és possible, és recoma-
nable repetir aquest exercici diverses vegades durant el 
curs.

OrientaciOns didàctiques

•	 què significa l’expressió “anar al gra”?

Anar al gra és no donar voltes de manera innecessària 
a un tema, ni fer digressions interminables, sinó explicar 
directament la qüestió essencial que es vol comunicar.

•	 de manera individual, pensa una bona idea que voldries 
presentar per a convèncer els teus companys que és 
realitzable i que és encertada per a resoldre un problema.

Aquesta pregunta admet moltes respostes, des 
d’organitzar una lliga de futbol al centre fins a fer un 
programa per a la televisió local entre tota la classe.

activitats

L’activitat no busca una resposta precisa, sinó ensenyar 
als nois a presentar i defensar de manera clara una idea.

Penses que una idea, per més bona que sigui, serà convincent 
en gran mesura en funció de com es presenti?

Resposta oberta. Es tracta que es faci una reflexió sobre 
la sessió mitjançant una comunicació efectiva.

18 • 19

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a descobrir espais dedicats a potenciar la creativitat 
i la formació de projectes innovadors, pot ser interessant 
visitar la pàgina web de Bcnlab, dedicada a impulsar idees 
de projectes transformadors: http://www.barcelonalab.
cat/ca/.

•	Podeu aprendre més sobre com idear i presentar un pro-
jecte veient qualsevol dels vídeos del programa “Tinc una 
idea”, sobre persones que han dut a terme un projecte 
propi: http://www.rtve.es/television/tinc-una-idea/. Tam-
bé podeu conèixer projectes exitosos, amb una vessant 
social, que van començar amb una simple idea. En troba-
reu alguns a: http://emprenedoriasocial.cat/blog/la-no-
va-edici%C3%B3-del-programa-de-l%E2%80%99obra-social-
la-caixa-suma-20-projectes-l%E2%80%99ecosistema-d.
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Temps lliure 
Dimensió personal

El temps lliure és una oportunitat que la majoria dels 
adolescents tenen per a exercitar la presa de decisions 
sobre el tipus d’activitats o relacions que volen establir. 
La sessió pretén afavorir que cada jove es qüestioni 
l’ús que fa del seu temps lliure i el grau de satisfacció 
que aquest li provoca. L’activitat no està pensada per 
a “jutjar” el temps lliure dels alumnes o els companys, 
sinó per a donar l’oportunitat a cada jove de plantejar-
se altres maneres de fruir d’un temps sobre el qual pot 
decidir.

OrientaciOns didàctiques

•	 i tu, què en penses d’aquestes afirmacions?

Amb tots els matisos, la resposta b és la més ponderada. 
Les respostes a i c eviten plantejar-se la importància  
del problema, l’allunyen o el rebaixen.

•	 Malgrat l’augment espectacular de temps lliure, moltes 
persones del nostre entorn no en frueixen. Pots fer una llista 
d’aquestes persones? Per què no en tenen?

Resposta model: Familiars que tenen cura de malalts 
a casa seva, immigrants que treballen en mil feines 
per a reunir el màxim de diners i enviar-los al seu país, 
mestresses de casa que suporten una doble jornada...

•	 quines conseqüències té aquesta mancança?

Resposta model: Esgotament, estrès, empobriment 
cultural, poca dedicació a les amistats...

•	 què hauria de passar perquè en tinguessin?

Resposta model: Serveis socials, compartir tasques 
domèstiques, feines més ben remunerades...

activitats

És possible que algunes propostes no resultin atractives 
per a tothom, el més important en aquest exercici 
és veure les infinites possibilitats amb què compten, 
imaginar-se’n moltes més a banda de les detallades en 
la llista i practicar el respecte i la tolerància vers els 
gustos i les afeccions de la resta dels companys.

•	 t’ha passat mai de no desitjar tenir temps lliure per por 
d’avorrir-te?

Resposta oberta.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprofundir una mica més en les infinites possibilitats 
que ofereix el temps d’esbarjo, es poden visitar enllaços 
que presenten diverses opcions: es poden consultar diver-
ses propostes a l’apartat d’activitats per a infants i joves 
de l’Agenda cultural de la Generalitat de Catalunya: http://
cultura.gencat.cat/ca/serveis/agenda_cultural.

•	També podeu consultar les activitats que s’organitzen a 
la vostra ciutat o al vostre poble, al lloc web del vostre 
ajuntament.
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Sostenibilitat 
Dimensió sociocultural

Aquesta sessió intenta donar una visió de conjunt sobre 
els aspectes ètics de la crisi del medi ambient: l’error 
històric de considerar els recursos naturals com a in-
esgotables; les conseqüències d’un sistema econòmic 
injust i depredador, basat en el consum irracional; l’oblit 
del dret de les generacions futures a heretar un planeta 
en les millors condicions possibles, i la necessitat de 
viure bé amb menys. Es pot plantejar la sessió a partir 
de la lectura del text central; cal assegurar-se que els 
alumnes l’entenen i l’assimilen mitjançant les preguntes 
i els exercicis del marge.

OrientaciOns didàctiques

•	 què et sembla aquesta frase? “si sabés que el món s’acaba 
demà, jo, encara avui, plantaria un arbre”. Martin Luther King

Resposta oberta.

•	 sabies que, si es manté el ritme de consum actual, es calcula 
que el 2050 la humanitat necessitarà un total de tres planetes?

Resposta oberta.

•	 esbrina la teva “petjada ecològica”: entra en la pàgina web 
http://www.earthday.org/footprint-calculator i comprova  
i compara quina és la teva despesa en recursos naturals.

Resposta procedimental.

•	 Pots reconèixer tres senyals de desequilibri en el medi 
ambient de la teva població o comarca?

Resposta model: En reconèixer senyals de desequilibri 
ambiental en la població o en un altre àmbit, s’ha de 
distingir entre brutícia i alteració ambiental: llençar 
papers a terra no té cap efecte ambiental (és incívic i 
molesta la vista). La majoria de les causes i dels efectes 
dels problemes ambientals no es veuen. Per exemple, 
l’ús massiu de l’aire condicionat suposa un increment de 
despesa energètica enorme i, en conseqüència,  
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un augment de l’emissió de gasos a l’atmosfera, que 
també es reescalfa (la calor que surt d’un lloc ha d’anar 
a algun altre lloc), però no és considerat un consum 
amb conseqüències ambientals perquè és “net”. Un 
altre assumpte que s’ha de tenir en compte és que 
el medi ambient no té fronteres. No existeix el medi 
ambient d’una població, d’una comarca, de Catalunya, 
etc. Els efectes d’un desequilibri (d’una contaminació o 
d’un malbaratament de recursos) no resten allà on s’ha 
produït el desequilibri.

•	 què passaria si augmentés a catalunya la proporció 
d’automòbils per habitant? imagina una cadena de 
repercussions a partir del quadre de l’esquerra.

Resposta model: Els efectes d’un impacte ambiental 
no són solament ambientals. En el cas que es planteja 
de l’augment de la proporció de vehicles, hi ha 
conseqüències ambientals (contaminació, exhauriment 
de recursos, escalfament de l’atmosfera, etc.), però 
també sanitàries (augment de problemes pulmonars) i 
socials (la causa real i última de molts conflictes, com el 
de l’Iraq, el Sudan, l’Afganistan, l’Iran, etc., és el control 
de les fonts d’energia).

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprofundir en aquest tema i preparar la classe, podeu 
consultar aquests textos: 

 –  “Els límits de la societat de consum”, de Daniel Wagman, 
article publicat en el fòrum de debat del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge: www.gencat.net/mediamb/
revista/rev28-3.htm.

 –  “La ética ambiental”, de Robert Elliot, dins de Compendio 
de Ética, de Peter Singer, Alianza Editorial, Madrid, 1995: 
http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/singer5.
htm#_Toc219126790.

•	També podeu visitar enllaços com:

 – El lloc web del Centre Andorra Sostenible, dedicat a la 
sostenibilitat mediambiental, on trobareu diferents recur-
sos pedagògics: http://www.sostenibilitat.ad/recursos/. 

 – La pàgina del Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient, que us permetrà conèixer diferents inicia-
tives europees, a favor de la sostenibilitat: http://www.
unep.org/spanish/.
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DENIP: Dia Escolar de la No-violència 
i la Pau 
Dimensió interpersonal

Entre els referents universals més emblemàtics de la 
pau, destaca la figura de Gandhi. La pràctica d’aquesta 
sessió, el Dia Escolar de la No-violència i la Pau, és un 
homenatge a la seva figura. Aquesta activitat serà més 
profitosa si es pot aplicar directament al centre educatiu 
i es poden dissenyar propostes per a treballar el tema 
de la pau.

OrientaciOns didàctiques

•	 què et suggereix la paraula pau?

Resposta oberta.

•	 què en saps, del deniP?

•	 L’heu celebrat al vostre centre? quines activitats heu fet?

Respostes obertes.

•	 et sembla important que les escoles destinin un dia especial  
a la no-violència i la pau? Per què? 

Resposta oberta. 

Les preguntes pretenen que els alumnes recuperin 
experiències que hagin viscut a l’escola vinculades al tema 
de la pau i valorin el sentit i l’esperit que pot tenir el DENIP.

•	 distribuïu-vos per grups i busqueu informació sobre diferents 
esdeveniments de la vida de Gandhi. després poseu en comú 
els vostres treballs. 

Es tracta que els alumnes es documentin sobre fets  
que van ser decisius en la vida de Gandhi. 

Resposta model:

1919. Aprovació de la Llei Rowlatt. Llei britànica que 
establia la censura i assenyalava dures penes per a 
qualsevol sospitós de terrorisme. Les campanyes de 
desobediència civil van evitar que la llei s’apliqués. 

1930. Marxa de la sal. Manifestació a través del país 
contra els impostos a què estava subjecte aquest 
producte.

1933. Campanya a favor dels intocables. En una societat 
tan estratificada com l’Índia, Gandhi es va posar del 
costat dels intocables —casta privada de tot dret— i va 
predicar l’admissió de tots els individus com a membres 
de la societat.

1947. Independència de l’Índia. Gràcies a la tasca de 
Gandhi, l’Índia s’independitza del poder britànic.

1948. Darrera vaga de fam. El 13 de gener Gandhi va 
iniciar un dejú voluntari amb el qual pretenia reconciliar 
els musulmans amb els hindús. Aquesta vaga va 
empitjorar greument la seva salut. Després de cinc dies, 
els líders de totes dues comunitats es van comprometre 
a aturar la lluita violenta i Gandhi va abandonar la vaga 
de fam. 

1948. Assassinat de Mahatma Gandhi. Dotze dies més 
tard va ser assassinat per un fanàtic hindú que s’oposava 
al seu programa de tolerància cap a tots els credos o 
religions.

distribuïu-vos per grups els conceptes següents: concòrdia, 
tolerància, solidaritat, respecte als drets humans, no violència, 
pau. 

Algunes possibles respostes són les següents: 

Concòrdia: Fa referència a un estat d’harmonia entre les 
persones o col·lectius més enllà de le seves diferències.

Tolerància: Actitud personal que implica la consideració 
d’altres punts de vista i maneres de fer, sense jutjar-
les. Flexibilitat per a introduir modificacions en el propi 
pensament.

Solidaritat: Acció voluntària d’adhesió a una causa que 
afecta una altra persona. Oferir-se per ajudar altres 
persones o col·lectius.

Respecte als drets humans: Actitud activa i compromesa. 
Implicar-se en la posada en pràctica dels drets individuals 
i en els drets que estan recollits en la Declaració 
Universal de Drets Humans. Actitud també de denúncia 
en situacions en què aquests drets són conculcats.

No-violència: Absència de violència. Rebuig de mètodes 
violents per a aconseguir allò que un vol.

Pau: Relacions basades en la justícia i en la igualtat.

Reconeixement de la dignitat de tots els éssers humans.

activitats

1  Es tracta d’una possibilitat per a tancar l’activitat 
sobre el Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Seria 
convenient que els pensaments escrits dels alumnes 
quedessin exposats durant un temps a la classe i es 
poguessin comentar en diferents moments.

24 • 25
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2  Seria interessant que aquesta activitat es fes abans 
del dia 30 de gener i que els suggeriments dels grups 
es concretessin en propostes reals per a celebrar el 
DENIP al centre.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a conèixer més en profunditat algunes iniciatives que 
serveixen per a celebrar el DENIP, podeu visitar el mapa 
interactiu d’activitats escolars que realitza l’organització 
FundiPau a http://fundipau.org/denip/.

•	Podeu trobar informacions i documents sobre la història 
d’aquesta commemoració a l’enllaç: http://denip.webcin-
dario.com/.

•	També podeu veure i comentar algun dels vídeos guanya-
dors del Concurs d’animacions per la pau recollits al se-
güent enllaç: http://www.fundipau.org/concurs/.

•	Podeu completar la informació sobre els continguts d’a-
questa sessió amb la lectura de l’article “És possible una 
educació per a la pau?”, que trobareu a la pàgina 62.

1030 Cultura i valors ètics 1
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Drets humans 
Dimensió personal

En aquesta sessió es tracta d’examinar les bases histò-
riques del naixement de la Declaració de Drets Humans 
a través d’activitats de recerca web o bibliogràfica, així 
com altres de més vivencials, com les que es fan a 
través de relats d’història oral. Tot això sense oblidar la 
vigència dels drets humans i els mecanismes per a la 
seva defensa. També es relaciona el seu compliment 
amb l’aspecte moral, és a dir, amb l’obligació personal, 
a banda de la de l’estat, de treballar per la promoció de 
tots els drets per a tots els humans. El text de la Decla-
ració haurà de tenir-se present en totes les activitats. Per 
això convindria que després de fer la primera activitat 
sobre els cinc drets es fes un cop d’ull al document i se’n 
distingissin les parts: preàmbul, proclamació i articulat. 
Al mateix temps, es pot comprovar si hi figuren els drets 
que els alumnes suposaven que hi hauria.

OrientaciOns didàctiques

•	 escriu cinc drets que pensis que estan recollits en la declaració 
dels drets Humans. 

Resposta oberta.

•	 t’imagines com era el món quan es va aprovar la declaració? 
Feu una llista de les característiques més importants de la 
societat d’aleshores. Parleu amb els vostres avis per a saber 
com es vivia en aquella època. 

Resposta oberta. Convé fer veure als alumnes que, 
encara que ara i aquí ens sembli que els drets humans 
són innats a les persones, en l’època que se’n va 
començar a parlar (Declaració dels Drets de l’Home 
i el Ciutadà, 1789) es percebien com un concepte 
nou i revolucionari que va donar lloc precisament a la 
Revolució Francesa. També cal comentar que quan es van 
desenvolupar els països que formen l’ONU van pensar 
en un col·lectiu de ciutadans que, d’alguna manera, 
eren privilegiats (encara hi havia colònies i mai no es va 

considerar que als habitants d’aquestes els afectés cap 
dels drets de la Declaració). Fins i tot, no pensaven que 
fossin d’aplicació a tots els seus ciutadans. Sense anar 
més lluny, el Moviment dels Drets Civils d’Estats Units 
neix el 1955 a partir de la prohibició que els negres es 
barregin amb els blancs als autobusos. En resum, cal 
considerar els drets humans no pas com una solució per 
a resoldre els problemes, sinó com l’oportunitat de no 
deixar de vigilar, d’estar atents.

•	 tothom té drets humans?

Els drets humans són universals i no hi ha cap ésser 
humà que no en tingui. Per tant, totes les persones els 
tenen, sense importar quina sigui la nacionalitat, el grup 
social, el gènere... 

•	 qui ha inventat els drets humans?

Els drets humans són el resultat de les tradicionals 
reivindicacions de drets davant del poder polític, 
l’explotació econòmica, la discriminació, la injustícia i 
la crueltat. La comissió de les Nacions Unides, que va 
redactar la Declaració dels Drets Humans, va recollir les 
històriques demandes de drets i llibertats dels éssers 
humans en un document de reconeixement universal.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Visiteu la pàgina oficial de les Nacions Unides, on trobareu 
interessants documents sobre els drets humans o notícies 
sobre les campanyes i iniciatives que l’organisme posa en 
funcionament: http://www.un.org/es/index.html.

•	També podeu aprofundir una mica més en el paper de 
Gandhi en la creció de la Declaració dels Drets Humans, 
llegint la carta que va dirigir a la UNESCO: http://dhpedia.
wikispaces.com/Carta+de+Mahatma+Gandhi+al+direc-
tor+general+de+la+UNESCO?responseToken=08aace2ef-
303aade03dc929ed790bc661.

•	És també interessant el recull de vídeos del programa Lati-
tuds, dedicat a temes relacionats amb la construcció de la 
pau i la defensa dels drets humans: http://www.tercersec-
tor.cat/sala-premsa/reportatges-latituds.

•	Podeu completar la informació sobre els continguts d’a-
questa sessió amb la lectura de l’article “La Declaració 
Universal dels Drets Humans”, que trobareu a la pàgina 64.
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Com veien el món en l’antiguitat? 
Dimensió sociocultural

L’objectiu d’aquesta sessió és conèixer les cosmovisions 
de la Grècia clàssica (tant la mitològica com les de caire 
filosòfic i científic) i del judeocristianisme, fonamentada 
en el relat bíblic. Els alumnes veuran les conseqüències 
que aquests conceptes tenen en la valoració del paper 
de l’ésser humà en el món.

OrientaciOns didàctiques

•	 què és la mitologia? què intenta explicar?

Resposta model: La mitologia d’una cultura és el conjunt 
de relats (els mites) que fa servir per a donar resposta 
a les preguntes sobre l’univers i la condició humana. La 
mitologia reuneix històries, moltes vegades considerades 
sagrades, que expliquen fets i costums de tota mena, 
per exemple, com es va crear el món, per què s’alternen 
el dia i la nit, com van aprendre a parlar els primers 
éssers humans, per què mengem uns animals i no 
d’altres, què passa quan morim, etc. El tipus d’explicació 
dels mites se sol contraposar a l’explicació racional 
proposada per la ciència, i és diferent de la història, ja 
que aquesta, a diferència del mite, es basa en fets reals.

•	 Busqueu mites grecs i expliqueu-los a classe. 

Resposta oberta. 

•	 quina és la teva cosmovisió? Fes un esquema de l’univers tal 
com tu el coneixes.

Resposta oberta. S’ha de tenir en compte que la 
cosmovisió més estesa a la nostra cultura és la que 
ens ofereix la ciència: vivim a la Terra, un planeta del 
sistema solar, que es troba més en el disc de la galàxia 
coneguda com a Via Làctia. També es mantenen, però, 
cosmovisions d’arrel religiosa, com el relat bíblic de la 
Creació.

28 • 29

•	 de què serveix tenir una cosmovisió? què ajuda a entendre?

Resposta model: Una cosmovisió ajuda a entendre 
quina és la situació de la humanitat en el conjunt del 
món i quines són les seves possibilitats futures. En 
la cosmovisió científica contemporània, l’esser humà 
és l’habitant d’un petit planeta, en un univers de 
dimensions inimaginables. En les cosmovisions d’origen 
religiós, l’ésser humà és la principal criatura de la 
Creació.

•	 esbrina què significa la paraula gènesi.

La paraula gènesi ve, a través del llatí, del terme grec 
γéνeσις (es pronuncia pràcticament igual), que significa 
creació. Fa referència a la manera com apareix o es crea 
una cosa. El primer llibre de la Bíblia s’anomena Gènesi 
perquè conté el relat de la creació del món i de l’ésser 
humà.

•	 Busca informació d’algun mite de les antigues religions egípcia 
o babilònica que expliqui la creació. 

Resposta model: En la mitologia babilònica, al principi hi 
havia les aigües dolces, representades pel déu Apsu, i 
les del mar, encarnades en Tiamat. De la seva unió van 
néixer els altres déus, entre els que es troben Enki i 
Marduk, que lluiten contra els primers déus i els vencen. 
Amb el cos mort de Tiamat, Marduk crea el cel, i sobre 
les aigües d’Apsu posa les terres.

En la mitologia de l’antic Egipte, el déu del Sol, Amon-Ra, 
neix de Nun, les aigües infinites que existeixen des de la 
foscor eterna. Amon crea els altres déus, entre els que 
es troben Geb (la Terra), Nut (el Cel) i Shu (l’Aire), que 
formaran el món primer dels déus i després de tots els 
éssers vius, entre els que es compten els humans.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a còneixer més coses sobre la mitologia grega, es 
pot explorar el conjunt d’informacions, imatges i activitats 
que es recullen en el següent enllaç: http://www.xtec.cat/ 
~mespuna/.

•	També podeu apropar-vos als mites grecs a través de l’art 
que han inspirat a la pàgina dedicada a la lectura artística 
de la mitologia grega: http://mitesgrecsiart.blogspot.com.
es/.

•	Si voleu tenir un recurs audiovisual, pot ser interessant el 
següent vídeo sobre llegendes de la mitologia grega i la se-
va conseqüència en la interpretació dels fenòmens del món: 
https://www.youtube.com/watch?v=BsWN6p_85zs.
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De conflictes, en té tothom 
Dimensió interpersonal

El reconeixement del caràcter essencialment conflictiu 
de la convivència i la convicció que cal gestionar els con-
flictes de manera no violenta són dos dels aprenentat-
ges essencials que cal fer per a arribar a una maduresa 
ciutadana. En aquesta sessió s’ofereixen els aspectes 
elementals d’aquesta eina. D’una banda, es tracta del 
respecte i l’actitud positiva davant dels conflictes i, de 
l’altra, s’ofereixen les beceroles de l’enfrontament posi-
tiu dels conflictes.

OrientaciOns didàctiques

•	 recorda conflictes que has presenciat o protagonitzat.

•	 Pensa conflictes entre grups socials que coneguis.

•	 explica per què és bo saber tractar els conflictes.

•	 recordes conflictes que cada vegada han anat a pitjor? 
explica’ls. 

•	 Per què creus que s’amaguen o s’exageren els conflictes?

•	 què s’ha de fer per a acabar un conflicte?

Respostes obertes. 

Hi ha una tendència, potser natural, a dir que tot ens 
va bé. Reconèixer que som part d’un conflicte va contra 
l’estereotip del triomfador que es valora socialment. 
Pot ser que cap alumne no vulgui explicar els seus 
conflictes, presents o passats, per això se’ls pot demanar 
que expliquin un conflicte de forma anònima per escrit, 
millor amb ordinador perquè no se’n reconegui la lletra. 
Després, es poden fotocopiar els escrits i repartir els 
conflictes a tots els alumnes. Molt probablement, se 
sentiran retratats en el que han explicat altres alumnes. 
Al cap i a la fi, les persones ens assemblem molt. Un 
altre punt important és saber reconèixer la responsabilitat 
d’un conflicte. Poques vegades sorgeix d’una sola 
persona, i no cal sentir-se culpable per desencadenar un 

conflicte (si no ens queixem o no expressem el nostre 
desacord, segurament evitarem un conflicte amb un 
altre, però, molt possiblement, generarem un conflicte 
amb nosaltres mateixos). Si els alumnes no coneixen 
conflictes entre grups socials, no s’ha de deixar passar 
l’oportunitat de plantejar-los-en uns quants, per exemple 
a partir de notícies del diari (xenofòbia, homofòbia, 
guerres diverses, conflictes laborals). Es tracta que 
s’adonin que el món és com és i que el fet de fer els ulls 
grossos no fa que res canviï.

•	 com podem recuperar la calma quan estem empipats  
per un conflicte?

Resposta model: Convé tenir la voluntat de resoldre el 
problema, adoptar una actitud de tranquil·litat davant el 
conflicte i no caure en comportaments agressius per a 
poder dedicar totes les nostres energies a solucionar el 
conflicte. 

•	 com podem dir el que ens molesta sense donar la culpa  
a un altre ni atacar-lo?

Resposta model: Cal que plantegem el nostre punt de 
vista d’una manera tolerant i respectuosa, assumint la 
responsabilitat que ens pertoqui i intentant implicar-nos 
amb l’altre en la resolució del problema.

•	 què s’ha de fer per a escoltar de veritat algú amb qui tenim 
problemes?

Resposta model: Cal que es treballi l’empatia i la 
capacitat per a comprendre els altres. S’ha d’escoltar 
l’altre sense tractar d’imposar la pròpia opinió. 

•	 com podem buscar solucions noves que vagin bé a les dues 
parts?

Resposta model: Les parts implicades han de pensar 
possibles maneres de solucionar el conflicte. Cal que 
plantegin les seves idees tranquil·lament i que escoltin 
les de l’altre abans de consensuar-ne una que permeti 
acabar amb el problema. 

•	 què vol dir ser imaginatius quan parlem de conflictes?

Resposta oberta.

•	 què vol dir ser flexible i disciplinat quan parlem de tractar 
conflictes?

Resposta oberta. 

Per a entrenar-se...

Resposta procedimental.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Si voleu treballar més el tema, trobareu múltiples suggeri-
ments en aquests llibres: 

 – Carme BOQUÉ i TORREMORELL. Guia de mediació esco-
lar. Barcelona, Rosa Sensat, 2002.
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 – Juan Carlos TORREGO. Mediación de conflictos en institu-
ciones educativas. Madrid, Narcea, 2005.

•	També podeu fer les activitats de resolució de conflictes 
que es plantegen al següent enllaç: http://www.xtec.
cat/~jcruz/resolucio_conflictes/index.htm.

•	Es pot aprofundir molt més en la qüestió amb el material 
dirigit a educadors i formadors, elaborat per la Xarxa Tele-
màtica Educativa de Catalunya (XTEC), que trobareu a la 
pàgina web http://www.xtec.cat/web/centres/conviven-
cia/recursos/5kxs.
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Què significava ser humà  
en l’antiguitat? 
Dimensió sociocultural

L’objectiu d’aquesta sessió és fer una panoràmica so-
bre les respostes que es van donar al món antic sobre 
una qüestió fonamental: en què consisteix ser humà? 
Els alumnes veuran el ventall de respostes que es van 
donar a Grècia, segons quin concepte es defensava de 
l’individu i les seves relacions amb els seus iguals, i com 
la tradició judeocristiana fa que la principal referència de 
l’ésser humà sigui la relació amb Déu.

OrientaciOns didàctiques

•	 i tu què creus? què és allò que ens fa éssers humans?

Resposta oberta. Poden esmentar el nostre codi genètic, 
la capacitat de raonar i parlar, etc.

•	 Ho som per alguna cosa que tenim ja de naixement o depèn 
del que fem, d’on vivim, de com creixem...?

L’ésser humà ja ho és des del seu origen encara que per 
algunes filosofies ha d’acabar de fer-se un humà complet 
al llarg de la seva vida. En general, acostumem a creure 
que els factors externs (el que fem, on vivim, etc.) el que 
fan, més que convertir-nos en humans, configuren quina 
mena d’ésser humà som.

•	 La coneixes, la història d’adam i eva? Llegiu-la a classe;  
la trobareu al llibre del Gènesi. 

Activitat procedimental.

•	 què van fer perquè déu els castigués? 

Van desobeir la prohibició de menjar el fruit de l’arbre 
del bé i del mal.

•	 un pecat és cometre una falta o no complir una llei divina.  
què vol dir que el pecat va passar a tota la seva descendència? 

Per a les religions de la Bíblia, aquest pecat, que hereten 
tots els humans (s’anomena pecat original), expressa 
que és part de la condició humana la pèrdua inevitable 
de la innocència, de manera que, més tard o més d’hora, 
es prenen decisions que fan caure en el pecat.

i a tu, quines són aquelles coses que et fan feliç? quins ideals 
t’agradaria assolir? 

Resposta oberta.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprofundir una mica més en les cosmovisions de 
l’antiga Grècia, consulteu aquest escrit d’antropologia filo-
sòfica, que repassa les diverses concepcions de l’home al 
llarg de la història: http://www.xtec.cat/~asarsane/filoan 
tropologia/concepte.htm.

•	Podeu completar la informació sobre els continguts d’a-
questa sessió amb la lectura de l’article “Identitat del jo, 
història, modernitat”, que trobareu a la pàgina 65.
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Les opcions sexuals 
Dimensió personal

El reportatge té dues parts: el documental Alliberat i el 
debat que posteriorment duu a terme un grup d’adoles-
cents. Es pot veure el documental i plantejar al grup les 
mateixes preguntes que discuteixen els nois i noies de 
l’institut Viladecavalls. A continuació, es pot projectar la 
segona part del reportatge i comparar les respostes que 
han sorgit a classe amb les que apareixen en el vídeo. 
És interessant centrar el debat en els sentiments que 
experimenta el protagonista del documental i el paper 
dels qui l’envolten. Finalment, es pot suggerir als alum-
nes que facin la transferència a altres situacions en les 
quals algunes persones també se senten discriminades.

OrientaciOns didàctiques

Mentre veus el documental

Activitats procedimentals.

després de veure el documental

1-5. Respostes obertes.

•	 Hi ha altres condicions o maneres de ser que són motiu  
de discriminació? quines? Per què creus que passa?

Resposta oberta.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a fomentar el debat, després de veure el documental, 
també es poden plantejar les qüestions sobre l’orientació 
sexual suggerides en el següent enllaç: http://aplitic.xtec.
cat/merli/cerca/fitxaRecurs.jsp?idRecurs=/51222&she-
etId=null&nomUsuari=null&inxtec=0.

•	També és interessant consultar diferents organismes per 
la defensa dels drets de la comunitat homosexual com ara 
l’associació d’àmbit internacional ILGA (http://ilga.org/) o 
les iniciatives per a lluitar a favor de la igualitat, d’Amnisitia 
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Internacional a Catalunya, que vetllen pel compliment dels 
drets dins la diversitat afectiva i sexual: http://www.am-
nistiacatalunya.org/paginas/campanyes-i-paisos/temes-i-
campanyes/diversitat-afectivo-sexual/.
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Valors actuals que vénen d’antic 
Dimensió sociocultural

En aquesta sessió s’analitzen alguns valors vius en la 
societat actual i com es poden trobar els seus orígens en 
les cosmovisions i les antropologies de la Grècia clàssica 
i del judeocristianisme, vistes en les sessions 12 i 14. 
D’aquesta manera, es mostra als alumnes el valor del 
coneixement del passat, que no és un objecte fossilitzat.

OrientaciOns didàctiques

•	 quins esportistes admires? creus que són un model per a tu? 

•	 saps el nom d’algun científic actual o del passat? què et 
sembla més important de la seva tasca?

Respostes obertes.

•	 què creus que té més valor, tenir un paper destacat en la 
vida pública o aconseguir l’èxit en el treball? explica per què 
preferiries tu una cosa o l’altra.

Resposta oberta. Aquestes preguntes es poden fer servir 
per a començar un debat a classe sobre els tipus de 
personatges admirats, els valors que els fan admirables 
i si té més valor l’èxit públic que les satisfaccions 
personals.

•	 Per què creus que es protegeixen els parcs i les reserves 
naturals?

Resposta model: Perquè es considera que aquests 
espais naturals formen part del patrimoni comú, ja que 
contenen elements valuosos de la naturalesa i de la 
diversitat biològica.

•	 què implica aquesta protecció? 

Resposta model: Implica que es posen límits a l’activitat 
humana en aquests espais per a evitar que s’alterin: no 
es poden construir vivendes ni carreteres, es prohibeixen 
o es restringeixen les activitats econòmiques, es limita 
el turisme, s’impedeix la pràctica de la cacera i la pesca, 
etc.

•	 coneixes alguna OnG? Feu una cerca d’informació a internet 
i expliqueu quins són els seus objectius, com va començar la 
seva activitat i en quins àmbits l’exerceix. Podeu presentar la 
informació en un cartell o pòster i penjar-lo a l’aula. 

Resposta procedimental. Pot ser útil fer aquesta recerca 
en grup, i abans de començar-la, fer un llistat per a 
repartir-se els objectius sense repetir-se, procurant que 
hi hagi organitzacions d’àmbits diferents: sanitat, lluita 
contra la fam, educació, defensa de la natura, ajuts al 
desenvolupament, etc.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a completar aquesta sessió us pot ser  útil la conferèn-
cia audiovisual que Pedro Olalla —hel·lenista, escriptor, fo-
tògraf i director de cinema—, va presentar en la X Jornada 
Clàssica de Sagunt i en què fa una apassionada defensa 
del llegat grec. ¿Por qué Grecia? permetrà als vostres alum-
nes conèixer l’origen de molts valors i disciplines dels nos-
tres dies. La trobareu a https://www.youtube.com/watch? 
v=U9NeWHJ3yw8.
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Passar-ho malament a l’escola 
Dimensió personal

Es planteja una reflexió sobre el bullying a partir d’un 
fragment de novel·la. És important fer acuradament 
l’exercici de comprensió del text. Es pot demanar a cada 
alumne que escrigui la seva resposta. Després, es poden 
posar en comú les respostes. 

Cal parar especial atenció a les dues darreres preguntes, 
les respostes de les quals es poden anotar a la pissarra. 
La segona i la tercera activitats demanen una aproxima-
ció de la temàtica a l’experiència. 

És en aquests moments quan es requereix més sinceri-
tat. Potser seria bo fer la segona activitat individualment, 
i no posar-la en comú, i fer la tercera en grups formats, 
com sempre, aleatòriament.

activitats

1. Posa’t en la pell dels personatges i contesta: 

1  Els personatges són: en Craig Malcolm, un noi que 
fa poc que ha arribat a una nova ciutat i a una nova 
escola, que pateix les agressions d’alguns companys 
de classe; en Webs, un noi de classe que es dedica 
a assetjar-lo, burlar-se’n amb mals noms i intimidant-
lo; en Vinny i en Carl, dos companys d’en Webs 
que el recolzen en el maltractament d’en Craig, 
participant-hi i rient-li les gràcies; el senyor Clarke, 
és el professor. 

2  Cal que els alumnes es posin en el lloc d’una 
persona que pateix assetjament, parlin sobre la 
situació i comprenguin els seus sentiments. 

3  També cal que els alumnes tinguin present 
les possibles sensacions de l’assetjador i els 
sentiments que poden provocar aquesta actitud. 
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4  Convé que es reflexioni sobre les accions d’en 
Webs i que es tractin els possibles motius que fan 
que tant ell com altres companys d’en Craig tinguin 
aquest comportament.

5  En aquest cas, és necessària una reflexió sobre les 
sensacions que pot tenir l’amic d’en Craig mentre ell 
s’ho passa malament. Cal pensar en la funció dels 
amics en una situació d’assetjament. Els alumnes 
han d’opinar sobre la capacitat i el paper dels amics 
d’algú que està patint una situació de burles i 
agressions. 

6  Per a poder comprendre l’actitud de tots els 
implicats en una situació d’assetjament, s’ha de 
reflexionar sobre el paper d’aquells que la permeten 
i la validen. És necessari que els alumnes entenguin 
el reforçament de la situació que es produeix 
quan els companys participen o no censuren el 
comportament de l’assetjador. 

7  Resposta model: Una baralla és la resolució violenta 
d’un conflicte o una desavinença que no s’ha resolt 
correctament, a través del diàleg, amb calma i 
respecte. 

Una broma és una situació còmica en la qual tothom 
hi pot participar, que té una voluntat positiva i de 
concòrdia en el marc del respecte i la llibertat. 

Una situació d’assetjament es produeix quan una 
o més persones té un comportament de rebuig, 
intolerància, agressivitat o exclusió vers una altra.

Les baralles i les bromes, tot i que puguin ser 
feridores, poden ser resultat d’un moment puntual. 
L’assetjament es produeix quan aquestes burles, 
agressions i situacions de conflicte buscat són 
constants i comporten una voluntat feridora.

8  Resposta model: L’assetjament escolar és una 
situació de maltractament, en què un noi o 
noia pateix les burles i agressions contínues de 
companys de classe. 

2. recorda experiències viscudes

Resposta oberta.

3.  Pensa, escriu i comenta en grup la teva opinió sobre aquest 
cas: 

Resposta model: Cal orientar l’activitat per tal que els 
alumnes reflexionin sobre la situació d’assetjament, 
adoptin una perspectiva empàtica i es plantegin quina 
seria la millor actitud a adoptar. A partir de la situació 
exposada i de les opinions que se’n generin, s’ha 
d’arribar a una millor comprensió de la temàtica.

4.  com a treball de camp, us heu de convertir en periodistes 
de l’amabilitat. 

Resposta procedimental.
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Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a més informació sobre l’assetjament escolar, podeu 
consultar la pàgina web de Jordi Collell i Carme Escudé 
www.xtec.cat/~jcollell.

•	També podeu consultar l’apartat que hi dedica la pàgina 
web de la Generalitat de Catalunya, on es recull informació 
sobre la problemàtica, així com recursos i altres eines 
d’interès: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar_i_
creixer_en_familia/com_ajudar_meu_fill/prevencio_detec-
cio_assetjament/.

•	Si voleu treballar més profundament la qüestió, podeu fer 
altres activitats. Us proposem la fitxa audiovisual que plan-
teja l’Edu3.cat i permet escoltar la narració d’un cas d’as-
setjament real a partir del qual debatre a classe: http://
www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=25256.
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Bones maneres 
Dimensió personal

El respecte per als altres és el contingut central d’a-
questa sessió. Els exemples plantejats sobre normes de 
cortesia tenen com a objectiu mostrar pràctiques con-
sensuades d’aquests valors. És interessant orientar el 
diàleg a classe vers la funció social de les bones mane-
res. Per a fer-ho, serà necessari deixar que els alumnes 
critiquin i qüestionin algunes normes socials que per a 
ells poden resultar trivials, antiquades o excessivament 
formals. També se’ls ha d’animar a pensar maneres de 
fer i conductes, properes a la seva edat, no necessària-
ment convencionals, que compleixin els quatre motius 
que justifiquen les bones maneres.

OrientaciOns didàctiques

•	 creus que es pot saber si una persona és amable només per  
la cara que fa?

Cal procurar que les respostes s’allunyin de qualsevol 
identificació entre el comportament d’una persona i 
la seva aparença. És important reforçar la idea que 
l’amabilitat és una expressió de respecte i bons 
sentiments, que no depèn de cap característica física. 

•	 quins gestos trobes que poden ser signe d’amabilitat?

Resposta oberta.

•	 i tu... ets amable?

Resposta oberta. 

•	 què en penses, de la situació descrita? 

•	 coneixes alguna situació semblant? 

Respostes obertes. 

•	 què s’entén popularment per “una persona educada”? 

Resposta model: Una persona educada és aquella que 
respecta les normes de bon comportament i els costums 
de cortesia que fan que mantingui un tracte correcte  
i cordial amb els altres.
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•	 Per què en aquesta oficina pensaven que saber tractar la gent 
és més important que saber informàtica? 

Resposta oberta.

•	 Falta alguna norma o costum significatiu per a tu?

Resposta model:

– Ajudar els altres quan ho necessiten.

– Tenir paciència amb les dificultats dels altres.

– Creuar el semàfor correctament.

– Oferir la prioritat de pas en una porta. 

•	 n’hi ha algun que trobis menys important que els altres? quin?

Resposta oberta. 

•	 Hi ha normes més importants que unes altres?

Resposta model: Cada país pot tenir costums ben 
diferents, però totes les bones maneres són importants  
i s’han de respectar. N’hi ha de prioritàries, que es 
poden identificar com a “universals”.

•	 coneixes costums diferents? quins?

Resposta oberta.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a treballar la sessió més extensament, podeu fer servir 
alguns recursos que trobareu a la xarxa i enfocar la qüestió 
des d’un punt de vista més dinàmic. Així, podeu accedir a 
l’espai que hi dedica el lloc web de l’Obra Social “la Caixa”, 
on trobareu algunes orientacions i el joc interactiu “Les 
bones maneres” que treballa les actituds de cortesia des 
d’una perspectiva lúdica: http://www.actividadintergenera 
cional.com/temas/les_bones_maneres/index.html.
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Diversitat cultural 
Dimensió interpersonal

La sessió s’estructura al voltant de tres aspectes: 

–  La constatació de l’alt nivell de diversitat cultural pre-
sent al nostre país.

–  Les possibilitats i els reptes que aquesta realitat plan-
teja.

–  La necessitat d’establir uns mínims que garanteixin la 
convivència i una vida digna per a tothom.

En els espais de debat s’hauria d’insistir en la idea de 
cultura com a realitat dinàmica que es modifica a partir 
de les relacions amb els altres i ajudar els alumnes a 
prendre consciència dels valors que fan possible una 
convivència respectuosa, com ara la llibertat, la toleràn-
cia, el respecte, el diàleg i la recerca d’acord. A més de 
les activitats que es proposen en el llibre de l’alumne, hi 
ha altres possibilitats: elaborar un mapa del municipi al 
qual pertany l’escola sobre els països d’origen dels seus 
habitants o elaborar una estadística dels llocs d’origen 
de les famílies dels alumnes (prenent com a referència 
el lloc de naixement dels avis). En funció de la realitat 
de cada centre, es poden organitzar activitats destinades 
a aprofundir en algun aspecte concret relacionat amb la 
diversitat cultural (una audició musical, una setmana de 
cinema, un dinar de la diversitat, una exposició fotogrà-
fica, un recital de poemes…).

OrientaciOns didàctiques

•	 Hi ha cap titular que t’hagi sorprès? Per què?

Resposta oberta. 

•	 Pensa paraules o expressions sinònimes del terme diversitat 
cultural. com definiries la diversitat cultural? 

Resposta model: La diversitat cultural és la situació de 
convivència social de persones provinents de diferents 
espais geogràfics, amb una història, cultura i clima 
diversos. Algunes expressions sinònimes poden ser: 
societat multicultural, societat plural... 

•	 recorda fets que mostrin la convivència de cultures en els teus 
àmbits de relació: l’escola, els veïns, el barri, les amistats,  
el lloc de treball dels pares, etc. 

Resposta model: Al lloc on vivim podem conviure amb 
persones de diverses nacionalitats. Això vol dir que en 
el nostre entorn compartim espai amb gent que té altres 
idiomes, tradicions i costums.

A l’escola hi pot haver nens i nenes de diferents 
orígens, que vesteixin de manera diversa o que estiguin 
acostumats a un altre tipus de menjar. 

Al barri podem trobar establiments que tenen el seu 
origen en altres cultures, com ara restaurants on tastar 
la gastronomia d’altres indrets o botigues de queviures 
amb productes d’altres regions.

Els amics poden tenir costums, hàbits, religions  
o maneres de parlar ben diferents dels nostres.

•	 Llegeix aquesta frase de Jean-Pierre Marnière i escriu  
què et suggereix: “La humanitat és una màquina de produir 
diferències.”

Resposta model: La frase “La humanitat és una màquina 
de produir diferències” pot donar peu a reflexionar 
sobre el fet que tots ens sentim diferents dels altres, 
de manera individual, i, per tant, és lògic que els grups 
també s’hi sentin. No obstant això, es pot plantejar la 
possibilitat que la frase contrària també sigui certa: cada 
persona s’assembla molt a qualsevol altra persona. 
Entre les persones no varien gaire els desitjos, les pors, 
etc. Tothom té gana si no menja, sent dolor si està 
malalt, etc.

•	 amb quina de les dues definicions estàs més d’acord? Per què? 

Resposta oberta. 

•	 creus que a la societat en què vius hi ha una àmplia varietat 
d’opcions que et permet triar lliurement? quines són aquestes 
opcions?

Resposta model: La nostra societat promou un bon 
equilibri entre diferents opcions que permeten conviure 
amb tolerància i llibertat. És important valorar les 
possibilitats que aporta el fet de conviure en comunitat 
amb persones ben diverses: algunes amb qui es 
comparteix origen i hàbits i d’altres amb cultures 
diferents a les nostres. Això ofereix moltes opcions que 
cal conèixer i respectar. 

•	 creus que la convivència està basada en uns valors compartits? 
quins?

Resposta model: Per a conviure en harmonia, s’ha 
de mantenir una actitud de respecte i acceptació 
de l’altre. Cada persona i cada cultura tenen dret a 
escollir i manifestar la seva identitat, sempre des del 
reconeixement dels valors de la tolerància i la llibertat.
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•	 quins valors tenen en comú els tres escrits?

Resposta model: Tots tres escrits comparteixen el 
respecte a tots els éssers humans, sense distingir 
per raó d’origen ni cultura i la voluntat de vetllar per la 
igualtat de totes les persones.

•	 creus que els missatges que aporten són presents a la vida 
quotidiana del nostre país? 

Resposta oberta. 

•	 a quin document pertany cada citació? 

La primera pertany al llibre de l’Èxode de la Bíblia. 

La segona és un fragment del primer article de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 

La tercera s’extreu d’un article de la Constitució 
espanyola. 

•	 quins són els orígens dels tres documents? quin creus que 
afecta un nombre més gran de persones? 

Resposta model: 

El primer és un document religiós. El segon és 
un document nascut en el marc de la cooperació 
internacional dels diferents països que conformen les 
Nacions Unides. El tercer és un document legislatiu 
estatal. 

Aquell que afecta més persones és la Declaració 
Universal dels Drets Humans, perquè és un document 
que vetlla pels drets i les llibertats de tots els éssers 
humans, sense distinció per origen, nacionalitat, cultura, 
religió...

•	 quines coses has après d’altres cultures pel sol fet d’estar-hi 
en contacte? què creus que t’ha aportat? 

Resposta oberta. És important que després de la sessió, 
els alumnes reflexionin sobre l’enriquiment que comporta 
viure en una societat culturalment diversa. A partir de 
l’experiència en primera persona, els nois i noies poden 
valorar el creixement que implica per a ells estar en 
contacte amb persones de diferents cultures, sempre 
des d’una perspectiva de respecte i diàleg.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Podeu consultar informacions i documents com el que tro-
bareu en el següent enllaç del Centre Unesco de Catalunya, 
que recull la posició de l’organisme sobre la diversitat cul-
tural i la solidaritat internacional: http://www.unescocat.
org/fitxer/512/DUDivCultCat.pdf.

•	Per a conèixer una mica més en profunditat la realitat d’al-
guns espais amb diversitat cultural, podeu mirar el breu 
documental següent, que narra la convivència entre els ve-
ïns del barri barceloní del Poble-Sec: http://www.edu3.cat/
Edu3tv/Fitxa?p_id=39424&p_ex=diversitat%20cultural.

1942 Cultura i valors ètics 1
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•	Podeu completar la informació sobre els continguts d’a-
questa sessió amb la lectura de l’article “Confiança i 
temor a la ciutat. Viure amb estrangers”, que trobareu a 
la pàgina 67.
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Treball infantil 
Dimensió personal

Les activitats proposades pretenen que l’alumnat pren-
gui consciència que hi ha nens i nenes que sense voler-
ho i sense merèixer-ho, pel sol fet d’haver nascut en un 
lloc geogràfic o social diferent del seu, veuen greument 
amenaçat el gaudi de drets bàsics com el dret a l’e-
ducació, a créixer en un ambient d’afecte i manca de 
violència i al joc.

OrientaciOns didàctiques

1. Posa’t en la seva pell i contesta:

1  Resposta model: Treballar en aquestes condicions 
tan dures posa en risc la salut de la nena. No 
només es tracta d’una feina molt cansada, que no 
ha de fer un infant, sinó que també es desenvolupa 
en un entorn perillós. 

2  Resposta model: S’ha de destacar la importància 
del joc i del temps lliure dels infants i tractar la 
repercussió que pot tenir en el desenvolupament 
emocional de la nena el fet d’haver de treballar i no 
poder estudiar.

3  Resposta model: L’obligació de treballar limita 
la vida familiar de la nena i impedeix que pugui 
desenvolupar-se com a persona. A més a més, fa 
que no pugui progressar i impossibilita que millori  
la situació de la seva família.

4  Resposta model: El futur de la nena està condicionat 
a les seves circumstàncies i a la impossibilitat de 
rebre una educació bàsica. Si ha de treballar per 
a sobreviure, no pot dedicar-se a estudiar i no pot 
obtenir l’aprenentatge que li permetria poder millorar 
la seva situació futura.

2.  reflexiona sobre els motius i les conseqüències d’aquest 
treball. 

1  Resposta model: Molts infants necessiten treballar 
per a sobreviure o per a ajudar les seves famílies a 
mantenir-se. Molts altres es troben en una situació 
d’esclavitud o d’explotació forçada en conflictes 
armats. 

Aquesta realitat es produeix perquè arreu del 
món encara hi ha moltes desigualtats i situacions 
d’injustícia i de privacions de drets. Cal lluitar 
a nivell global per a acabar amb aquestes 
circumstàncies injustes que permeten que hi hagi 
problemes tan greus com el del treball infantil.

2  Resposta oberta.

3.  imagina què suposa renunciar al dret a l’educació, observa 
el quadre i contesta: 

1  Cal que es faci notar que la xifra de no graduats 
a Catalunya encara és força elevada. També és 
necessari valorar i parlar sobre les possibles causes 
d’aquesta situació. 

2  Resposta model: Perquè és un dret universal de 
totes les persones i cal vetllar perquè tothom hi 
tingui accés. 

3  Resposta oberta. 

4  Resposta oberta. 

4.  entrevista persones adultes que no van estudiar de joves  
i que van començar a estudiar més tard. 

Activitat procedimental.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprendre més coses sobre el treball infantil, podeu 
visitar l’apartat que hi dedica Unicef, que us permetrà con-
sultar diversos documents i estadístiques i conèixer les 
iniciatives de l’organisme: http://www.unicef.org/spanish/
protection/57929_child_labour.html.

•	També us pot ser d’interès utilitzar els recursos didàctics 
d’Amnistia Internacional per a treballar la qüestió. Els 
trobareu a http://www.amnistiacatalunya.org/edu/4p/cat/
desc-catifes.html 

•	Si ho creieu convenient, podeu plantejar el problema del 
treball infantil en contextos més pròxims, fent conèixer la 
realitat del país en el segle xix, a través d’aquest article 
entorn a un quadre del pintor Joan Planella on s’hi repre-
senta una nena treballant en una fàbrica de teixits: http://
mnactec.cat/blog/dones-treballadores/la-nena-obrera- 
emblema-del-realisme-social-del-xix-a-catalunya/.

•	És també molt il·lustrativa la pàgina web de Comissions 
Obreres sobre l’exposició “No és un joc”. Es tracta d’una 
exposició que analitza les condicions de vida i de treball 
dels nens i nenes de Llatinoamèrica http://conc.ccoo.cat/
noesunjoc/. Classificada en categories, trobarem nens 
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i nenes que treballen al camp, pleguen canya de sucre, 
miren de guanyar-se la vida a la ciutat, als abocadors, a 
les coeteries, als “curileros”, a les bòbiles, a la mineria... 
Des d’aquest enllaç https://vimeo.com/10084181 podeu 
accedir al documental del mateix nom, “No és un joc”. La 
voluntat de l’exposició i del documental és fer visible el 
treball infantil; per tant, esdevenen eines de denúncia de la 
situació que pateixen milions de nens i nenes treballadors 
d’arreu del món.
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Moure’s per internet: seguretat  
i netiqueta 
Dimensió sociocultural

La major part de joves aparenten conèixer les normes 
de seguretat per a moure’s per internet. Tanmateix, hi ha 
estudis que recullen que un 55 % no han rebut formació 
sobre el tema, cosa que s’evidencia quan se’ls pregunta 
sobre conductes de risc (donar informació personal, visi-
tar certs llocs web...).

OrientaciOns didàctiques

•	 quantes vegades el fas servir a la setmana?

•	 què és el que més visites?

•	 quin és el teu darrer descobriment?

•	 quina ha estat la teva decepció més gran?

•	 Has entrat en alguna pàgina en què hagis temut per la teva 
seguretat?

•	 què és la darrera cosa que hi has après?

•	 Has estat alguna vegada insultat o has insultat algú? explica 
la situació.

Repostes obertes.

Com que hi ha preguntes que suposen una autorevelació, 
aquesta activitat és millor fer-la per escrit i demanar 
voluntaris a l’hora de posar en comú les respostes.

•	 explica què volen dir net i étiquette. Busca’n informació en la 
xarxa.

Netiquette és un mot d’origen francès utilitzat 
internacionalment (també en anglès) per a designar  
un conjunt de regles que han de complir els usuaris  
(de qualsevol de les famílies de serveis, correu  
electrònic, pàgines web, grups de notícies, llistes de  
discussions...) per a facilitar la comprensió del que  
escriuen i la circulació de la informació per la xarxa.  
El mot té el seu origen en la combinació de net (xarxa)  

i étiquette (etiqueta). La base argumental de la seguretat 
és preservar l’autonomia i la pròpia integritat; la de la 
netiqueta és crear un àmbit agradable de relació en la 
línia del que es coneix com a “ètica pirata”.

•	 amb quins arguments a favor de la seguretat i de la netiqueta 
estàs més d’acord?

•	 n’hi ha cap amb què estiguis en desacord? Per què? 

Resposta model:

1 La distància que imposa el mitjà tècnic.

a  Dificulta el fet d’aparèixer com volem.

b  Fa oblidar que no controlarem la informació que 
donem.

c  Fa menystenir el profit que en poden treure altres  
per a perjudicar-nos.

2 L’anonimat.

a  És aparent. Es pot esbrinar l’ordinador que hem 
fet servir, encara que aquesta informació no és 
accessible a tothom.

b  Ens pot impulsar a cometre actes en contra de les 
normes. Podem ser descoberts.

c  Pot impulsar altres persones a cometre actes  
en contra de les normes. Ens hem de protegir.

3  La limitació en la comunicació tècnica, que obliga  
a precisar molt més.

4  La creació d’espais agradables. Cal evitar la violència, 
però també la mesquinesa.

Per a entrenar-se...

1-3. El sistema que es proposa permet que a través 
de la participació de tot l’alumnat s’arribi a tenir uns 
rudiments de la netiqueta. Les aportacions personals 
de situacions de violació de la netiqueta podran fer més 
funcionals les normes d’aquest decàleg.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a poder treballar la sessió amb més coneixement, és 
interessant visitar els següents enllaços: 

 – http://www.netiqueta.org/ (sobre la netiqueta)

 – http://www.wiredsafety.org/ (pàgina de Patty Aftab sobre 
seguretat)

 – http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.
php (Agència estatal de protecció de dades)

 – http://dones.gencat.cat/ca/serveis/centre_documenta 
cio/publicacions/altres/manuals/manuals_02/ (sobre 
maltractament mitjançant les TIC)

•	Una bona activitat complementària, després d’haver tractat 
el decàleg, és fer comentaris en un bloc respectant les 
normes de la netiqueta.
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Aprendre de les dificultats 
Dimensió interpersonal

La intenció d’aquesta sessió és ensenyar a comportar-se 
davant de les dificultats. Es parteix d’un parell d’idees 
bàsiques: la primera, que tothom està sotmès a inconve-
nients en la seva activitat professional i en altres espais 
vitals, i la segona, que hi ha persones que mostren més 
capacitat per a resistir i fins i tot treure profit dels pro-
blemes. Sembla, d’altra banda, que aquesta capacitat 
d’usar en benefici propi les dificultats es pot aprendre. 
Això és el que es pretén: mostrar la manera d’aprofitar 
les dificultats.

OrientaciOns didàctiques

Pensa en alguna situació difícil a la qual t’has hagut 
d’enfrontar i contesta:

•	 com et vas sentir? 

•	 amb quina actitud vas encarar el problema? 

•	 creus que te’n vas sortir bé? 

•	 a què ho atribueixes?

Respostes obertes.

En aquest exercici es tracta que els nois i noies 
reflexionin sobre les seves actituds personals quan 
s’enfronten a les dificultats i contrastin les seves 
experiències. En el cas que no s’identifiquin amb les 
“Cinc maneres d’aprendre de les dificultats”, podeu 
demanar-los que recordin alguna situació en què, sense 
ser-ne els protagonistes, van ser testimonis d’alguna 
d’aquestes actituds negatives, protagonitzada per altres 
persones.
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Fixa’t com s’ho van plantejar un i altre i treu-ne alguna 
conclusió.

La resposta b és l’encertada. Les respostes a i c no 
estableixen diferències entre tenir sort i buscar-se 
oportunitats. En definitiva, en Sebas s’ha espavilat i ha 
buscat oportunitats per a augmentar les probabilitats 
d’èxit davant de la dificultat de trobar la primera feina, 
cosa que la Sònia no ha fet.

Per a entrenar-se...

Els casos plantejats només són exemples; probablement 
n’hi haurà altres que poden ser encara més interessants 
d’analitzar. Com que es tracta d’un exercici de pràctica 
d’habilitats, el resultat correcte és senzillament fer 
l’esforç de seguir els passos que s’indiquen i, sobretot, 
intentar buscar les oportunitats.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a promoure que els nois i les noies afrontin els reptes 
i dificultats des d’una perspectiva enfortida es poden uti-
litzar recursos interactius que els facin reflexionar sobre 
la pròpia actitud. Pot ser molt interessant llegir l’article 
dedicat a la qüestió que va publicar el diari Ara: http://
www.ara.cat/premium/suplements/criatures/Resiliencia-
Creixer-ladversitat_0_1194480541.html.

•	Per a fer alguna activitat interactiva més relaxada, podeu 
proposar-los fer el següent test d’autoconeixement, que 
els farà saber si afronten les situacions difícils amb una 
predisposició adequada: http://www.adolescents.cat/noti 
cia/20498/test/saps/afrontar/dificultats.

•	Si voleu accedir a un seguit de publicacions i articles que 
us permetran aprofundir en la temàtica, consulteu el recull 
de recursos que s’aporten al lloc web de la Generalitat 
dedicat a la resiliència infantil: http://dixit.gencat.cat/ca/
detalls/Article/20141008_resiliencia_infantil.
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Diversitat 
Dimensió personal

En aquesta sessió es treballa la diversitat present en les 
aules des d’una perspectiva de comprensió i aprenen-
tatge. Es tracta d’apropar-nos a la diferència a partir de 
la realitat d’altres nois i noies que viuen circumstàncies 
especials o que tenen algun tipus de dificultat o disca-
pacitat. En el reportatge “Diversitat” de l’espai televisiu 
“Amb ulls de nen”, es presenta l’experiència d’un nen 
sord i de dues nenes xineses adoptades. A través de la 
projecció del programa, els alumnes poden començar un 
debat sobre la seva opinió respecte de la diversitat a les 
aules i a la vida en general. És interessant que es partei-
xi de la perspectiva dels testimonis explicats en primera 
persona per a tractar situacions en què es conviu amb 
la diferència i aprendre de la manera com ens enriqueix.

OrientaciOns didàctiques

Mentre veus el programa

•		El	Marcel	és	un	nen	de	nou	anys	que	és	sord	profund.	
Viu amb els seus pares i els seus tres germans. La 
seva mare també és sorda. 

•		L’Elsa	i	la	Dana	són	dues	germanes,	de	tretze	i	onze	
anys, que viuen a Barcelona amb els seus pares. Totes 
dues van néixer a la Xina i les van adoptar amb dos 
anys de diferència.

•		La	mare	del	Marcel	és	il·lustradora	i	ha	transmès	a	
la família la capacitat d’expressar-se a través dels 
dibuixos. 

•		L’Elsa	ha	començat	a	fer	aeròbic	com	a	activitat	
extraescolar. Des del principi, s’ha integrat 
perfectament a la classe i no ha tingut cap problema. 

•		A	part	de	l’Elsa	i	la	Dana	(Xina)	al	programa	també	hi	
parlen nens d’altres països: Souhayla (Marroc), Pamela 
(Colòmbia), Júlia (Xina)... o altres nens que tenen amics 
o germans que provenen d’altres indrets. 

després de veure el documental

1-6. Es tracta que es plantegin un seguit de preguntes 
que facin pensar i argumentar sobre la diversitat present 
a les aules, així com sobre la necessitat de conviure i 
aprendre de la diferència. Cal aprofundir en les qüestions 
esbossades al documental, apropant-les al context dels 
nois i noies perquè considerin les realitats dels altres 
des d’una perspectiva personal. 

•	 alguna vegada et sents diferent dels altres? creus que això és 
un avantatge o un inconvenient?

Resposta oberta. 

•	 què creus que et pot aportar conviure amb algú que no hi 
sent? O que no hi veu? quines coses et pot ajudar a descobrir? 

Resposta model: Conviure amb persones que tenen 
alguna dificultat o discapacitat ens permet comprendre 
les experiències des d’un altre punt de vista i aprendre 
de les circumstàncies dels altres. Plantejar-nos els 
condicionants i les complexitats que han d’afrontar 
aquells que viuen privats d’alguna capacitat que la resta 
de persones del nostre entorn sí que té, ens ajuda a 
créixer com a persones i com a comunitat. 

•	 creus que la localitat on vius està preparada per a les persones 
que es desplacen en cadira de rodes? 

Resposta oberta.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a treballar aquesta sessió, pot ser d’utilitat visitar el lloc 
web de l’Observatori Europeu, que vetlla perquè les ciutats 
europees siguin accessibles a tothom: http://w10.bcn. 
es/APPS/aaaoct/MiscServlet?fmode=init.

•	També és interessant conèixer les iniciatives organitzades 
en el marc del lloc web d’Innovació Social i Discapacitat, 
que pretén promoure el debat entorn l’acceptació social de 
la discapacitat: http://www.innodiscap.org/.

•	Per a tenir un punt de vista més didàctic sobre el model 
d’escola inclusiva, podeu veure aquesta entrevista a Mel 
Ainscow, catedràtic d’educació a la Universitat de Man-
chester: https://www.youtube.com/watch?v=DaZndkQfwvI 
&feature=youtu.be.
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Què en fem, dels animals? 
Dimensió personal

Els nois i noies en general se senten atrets pels temes 
referents als animals. Fem servir els animals per a ali-
mentar-nos, per a investigar, per a treballar, per a diver-
tir-nos, per a obtenir companyia... En aquesta sessió es 
planteja la legitimitat de disposar de la seva vida sense 
tenir en compte el seu patiment ni el respecte a la biodi-
versitat. Els exemples que es proposen poden donar peu 
que els nois i noies n’aportin més. Es poden aprofitar 
també les experiències personals de tenir animals de 
companyia per a completar les normes que es formulen 
al final de la sessió.

OrientaciOns didàctiques

1. Pensa en algunes qüestions sobre els animals de companyia:

1  Resposta procedimental.

2  Resposta model: Quan es té un animal a casa, se 
li ha de donar menjar, se li ha de procurar un espai 
confortable, si és un animal que per naturalesa corre 
i camina (com ara un gos), s’ha de treure a passejar, 
se li ha de donar afecte, s’ha d’educar perquè no 
sigui una nosa per a ningú.

2. investiga sobre animals i la nostra alimentació. 

1-2. Respostes procedimentals. 

3. reflexiona sobre els animals d’experimentació: 

1 Resposta oberta. 

2  Reduir el nombre d’animals que es fan servir en 
experimentació, refinar les tècniques per a evitar 
dolor i patiment innecessaris i reemplaçar l’ús 
d’animals vertebrats vius i conscients per altres 
mètodes d’experimentació. Cal tenir en compte, 
però, que probablement ningú no voldria prendre un 
medicament que no hagués estat provat abans en 
animals.

52 • 53

4. analitza la qüestió de l’autoconsciència dels animals. 

1  El tema de l’autoconsciència és força complicat.  
És interessant que els alumnes hi reflexionin. Es pot 
plantejar la pregunta següent: S’han de respectar 
més els éssers que tenen autoconsciència?

5. Posa’t en la pell del protagonista d’aquest dilema: 

Després de debatre tots els arguments entorn a 
les preguntes formulades, es poden buscar altres 
situacions en les quals estiguin implicats els animals, 
com la cacera o la pesca esportives, els esports i les 
activitats relacionades amb els cavalls, etc.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Si hi esteu interessats, podeu aprofundir en la sessió fent 
conèixer als alumnes la Declaració Universal dels Drets dels 
Animals: http://www.adoptaranimals.org/pagina/resum-de-
la-declaraci%C3%B3-universal-dels-drets-dels-animals. En 
aquest mateix lloc web, trobareu un seguit d’iniciatives per 
a promoure l’adopció d’animals que podeu compartir amb 
la classe.

•	També us pot ser útil consultar la informació que ofereixen 
algunes associacions i organismes sobre la defensa dels 
animals com l’Associació Defensa Drets Animals (http://
www.addaong.org/ca/), la primera ONG espanyola dedica-
da a la defensa i al benestar dels animals.

•	A més a més, podeu descobrir accions de defensa de la 
fauna del nostre entorn, com la que estableix el projecte 
PirosLIFE Catalunya per a contribuir a la conservació de l’ós 
bru als Pirineus: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/
medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autocto 
na/projecte-piroslife-catalunya/.

•	També és interessant conèixer l’èxit de la campanya de de-
fensa del linx, impulsada pel reconegut organisme d’abast 
internacional WWF: http://www.wwf.es/que_hacemos/es 
pecies/nuestras_soluciones/acciones_sobre_el_terreno/
proyecto_lince_iberico/.
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Creativitat cívica 
Dimensió interpersonal

Si pregunteu als alumnes què entenen per creativitat, 
probablement sorgiran paraules com imaginació o inven-
tar-se coses noves. Es tracta, precisament, que desco-
breixin la importància que té actualment el fet d’utilitzar 
aquesta capacitat per a resoldre els problemes i reptes 
cada cop més complexos que té la nostra societat. A 
partir de l’exercici a classe que proposeu, s’intenta que 
experimentin que la creativitat (o la inspiració per ser 
creatius) cal treballar-la, que no sorgeix del no-res. Un 
element clau perquè l’exercici doni bon resultat és triar 
el problema que més els pugui motivar, que ja hagi sus-
citat alguna discussió, o que estigui present en l’opinió 
pública del moment.

OrientaciOns didàctiques

•	 quines són les idees bàsiques de la definició del terme 
creativitat?

Les idees bàsiques del terme creativitat són la novetat  
i la influència sobre tots els àmbits de la vida.

•	 com relacionaries les innovacions tècniques i socials  
amb els valors?

Les innovacions poden servir per a resoldre problemes 
socials i, per tant, poden estar al servei d’uns valors 
determinats o d’uns altres. També es pot orientar la 
creativitat cap a unes aplicacions (armament) o altres 
(millores de l’agricultura del Tercer Món). També és 
interessant no caure en el maniqueisme, ja que els 
avenços i les innovacions tecnològiques no són bons ni 
dolents per si mateixos. Per exemple, l’energia atòmica 
serveix per a fer bombes i per a curar el càncer; es 
fan servir satèl·lits per a fixar objectius militars o per 
a detectar i preveure catàstrofes naturals o buscar 
persones perdudes.

•	 es donen casos en què seria millor no aplicar una innovació? 
Per què? se t’acut cap exemple?

Hi ha exemples amb els quals tots estaran d’acord 
(armament), però n’hi ha altres de més controvertits 
(experimentació amb cèl·lules mare, aliments 
transgènics, etc.).

•	 no estem d’acord amb la passivitat davant dels problemes 
i amb la crítica sense compromís... quines raons creus que 
avalen aquesta doble valoració negativa?

Resposta oberta.

•	 Feu grups de tres alumnes, distribuïu-vos els principis 
de manera que a cada grup li’n toqui un i prepareu una 
intervenció oral de defensa d’un parell de minuts.

Resposta procedimental.

•	 quin és l’objectiu de cada un dels passos? explica’ls  
amb les teves paraules.

Resposta oberta.

•	 Per què primer no s’ha de criticar cap idea i després s’han  
de treballar i modificar?

Per a fer una pluja d’idees amb èxit, cal estar obert 
a totes les possibilitats, tot i que puguin semblar 
estranyes. Aquest pas de producció d’idees pot ser una 
mica caòtic, per això cal que, després, es treballi en la 
modificació i adaptació d’aquestes idees, per a arribar a 
fer una selecció de les més bones. 

•	 coneixes altres tècniques de creativitat? en podràs trobar 
moltes en la pàgina web www.neuronilla.com.

Resposta oberta.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Apreneu més sobre la necessitat de fomentar la creativitat 
en l’àmbit educatiu llegint el següent article, que recull el 
testimoni de deu educadors d’arreu del món que opten per 
un sistema innovador, basat en la promoció dels aspecte 
creatius: http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/Cre-
ativitat-innovacio-claus-nova-educacio_0_913708685.html.

•	Visiteu enllaços d’entitats dedicades a la promoció de la 
creativitat en la infància i en els entorns educatius, com el 
de la de Fundació Privada per a la Creativació: http://www.
fundaciocreativacio.org/ca/.

•	També podeu fer el vostre propi llistat per a fomentar la 
creativitat a l’aula a partir d’aquest decàleg: http://www.
elblogdemanuvelasco.com/2015/02/10-sugerencias-para-
promover-la.html.
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Avis que estan sols 
Dimensió personal

En aquesta sessió ens aproximarem a la situació de 
dependència i de disminució de les capacitats que pa-
teixen algunes persones grans. El cas que es presenta 
ha de servir d’exemple i de motiu de reflexió, tant sobre 
l’ajuda que donen els serveis de les administracions 
públiques, com de la que poden oferir les persones in-
dividuals. Després de presentar el tema, es pot fer una 
lectura silenciosa del text i, a continuació, fer un esforç 
per a posar-se en la pell dels personatges, per a esbrinar 
els propis sentiments i opinions, per a parlar de les ex-
periències de cada un i per a anticipar el futur dels pares 
o familiars. Es tracta que els alumnes reflexionin, que 
anotin, en alguns casos, les respostes i, sobretot, que les 
comparteixin en petit grup o entre tots.

OrientaciOns didàctiques

1. Posa’t en la pell dels personatges i contesta:

1  El pis de l’àvia fa olor de tancat, és petit i està 
molt deixat. L’Arnau se sent incòmode en veure la 
situació en què viu la Victòria i les condicions en les 
que es troba l’àvia. 

2  La Victòria és una persona gran que té les seves 
capacitats bàsiques limitades, per això hi ha brutícia 
i desordre, perquè ja no pot fer-ho ella mateixa. 

3  L’àvia pateix alguna mena de demència senil i per 
això la noia que la visita li ha enganxat cartells 
que indiquen coses bàsiques que aquests malalts 
obliden. 

4  L’Olga, la noia, no és una treballadora social, sinó 
una voluntària. 

2. imagina que ets l’àvia Victòria…

1 Resposta oberta.
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3. recorda experiències personals i mira cap al futur.

1-6. Respostes obertes.

4. explora iniciatives valuoses.

Activitat procedimental.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprofundir més en la sessió, és interessant que vi-
siteu els llocs web d’organismes dedicats a les persones 
grans, com el de la Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya (http://www.fatec.cat/), on podreu consultar 
des de consells de prevenció de riscos, benestar i salut 
fins a un llistat de cursos i activitats dedicades a la gent 
gran. Al portal de la Gent Gran de Catalunya (http://www.
gentgran.org/) hi ha molta informació complementària so-
bre accions que afecten la tercera edat. 

•	Per a complementar el text i el treball a classe, també pot 
ser molt interessant conèixer alguna de les experiències de 
les persones voluntàries que trobareu a l’apartat de Testi-
monis de l’organització Amics de la Gent Gran: http://amics 
delagentgran.org/index.php/testimonios/testimonios- 
mayores#.
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Nouvinguts 
Dimensió personal

L’entrevista, que reflecteix un cas típic d’immigració per 
raons econòmiques des del país de l’Amèrica Llatina 
més representat a Catalunya, pot donar peu a reflexionar 
sobre les dificultats i els reptes de la integració i sobre 
les identitats múltiples. Segurament a la classe hi haurà 
alumnes procedents d’altres països que potser trobaran 
familiar el testimoni de la Fátima. Aprofiteu, si és el cas, 
aquesta situació, per a compartir les experiències per-
sonals i veïnals dels nostres nois i noies. També podeu 
complementar l’activitat amb un recull de premsa, amb 
entrevistes a nouvinguts del barri...

OrientaciOns didàctiques

1. Posa’t en la pell de la Fátima: 

1 Guanyar-se la vida.

2  S’ha de comparar amb les 35-40 hores que es fan 
en la majoria de les feines.

3  Perquè treballa moltes hores. Quan acaba, 
probablement està massa cansada per a sortir. Però 
hi ha una altra raó molt important. Segurament no 
guanya gaires diners i vol estalviar tot el que pot per 
a enviar-ho al seu fill a l’Equador, per això es queda 
a casa.

4  Perquè hi té els fills i la resta de la família, les seves 
arrels, la seva cultura, etc.

5  Resposta oberta. Probablement aquesta pregunta  
pot fer aflorar prejudicis sobre llocs desconeguts.

2. reflexiona, llegeix la notícia i contesta: 

Com a primer punt poden reflexionar sobre el fet que 
a qui no els sembla bé tenir immigrants a la classe, 
sí que hi voldrien tenir el fill de Messi o del director 
general de la Play Station. 

1  Com més n’hi ha, més es coneixen, i la gent 
comprova que són gent normal i corrent, ni millor ni 
pitjor que els que no són immigrants. Se’ls accepta 
perquè se’ls coneix.

2  Resposta model: Que prenen la feina als que són 
“d’aquí”, que causen problemes, que fan soroll, 
que són bruts, que no els agrada treballar, que no 
s’adapten... És interessant que els alumnes debatin 
si les raons que se solen donar tenen fonament o 
no. Una qüestió interessant és si els arguments es 
fan servir també per a immigrants “famosos” i rics. 

3  Resposta oberta.

4  Resposta model: Primer de tot s’ha de tenir una 
actitud de comprensió i acceptació de les persones 
immigrants. S’ha de considerar els nouvinguts en 
igualtat de condicions i respectar-ne la identitat 
cultural tot i les diferències que puguin tenir amb les 
nostres. És important interessar-se per la realitat 
dels altres i fer conèixer la pròpia amb tolerància  
i voluntat d’integració.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Descobriu la realitat dels nouvinguts a Catalunya des de 
diferents punts de vista.

 – Visiteu l’exposició “Demana Tanda” (www.conc.es/dema 
natanda), en què es planteja l’aportació dels immigrants 
al comerç de Catalunya. 

 – Consulteu el manifest que tracta la situació dels nouvin-
guts a les escoles catalanes, realitzat per SOS Racisme: 
http://www.fapac.cat/blogs/Informe-SOS-Racisme-
Sobre-la-situaci%C3%B3-del-racisme-lescola.

 – Accediu a tots els recursos per a fer conèixer la llengua cata-
lana als nouvinguts que posa a la vostra disposició la Xarxa 
Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC): http://www.
xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/materials/catala 
secundaria.

 – Podeu completar la informació sobre els continguts 
d’aquesta sessió amb la lectura de l’article “Deu tesis 
sobre la immigració”, que trobareu a la pàgina 69.
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Haver de marxar de casa 
Dimensió sociocultural

Aquesta pel·lícula reflecteix un testimoni ben diferent 
del que es proposa en l’entrevista amb la Fátima. Pot 
ajudar a aprofundir en el debat sobre la immigració i pot 
provocar, com a debat central, la discussió clàssica sobre 
els límits de la tolerància enfront de pràctiques culturals 
contràries als drets humans. És important, doncs, ajudar 
els alumnes a separar les “creences culturals” de “les 
persones que les practiquen i les transformen”. Cal que 
s’adonin, també, que les cultures no són estàtiques, 
sinó que evolucionen amb el temps, per la qual cosa es 
poden posar exemples de costums culturals rebutjables 
que han estat presents durant segles a Catalunya, Espa-
nya o Europa.

OrientaciOns didàctiques

Mentre veus el documental

•		La	Nima	és	una	noia	somali	que	ha	abandonat	el	seu	
país i viu amb la seva mare en un centre d’acollida a 
Holanda, a l’espera que se’ls concedeixi l’estatus de 
refugiades.

•		El	perill	que	comportava	la	situació	de	guerra	a	
Somàlia i la manca d’oportunitats que hi tenien van 
fer que la Nima i la seva mare decidissin marxar a 
Holanda. 

•		Les	amigues	de	la	Nima	són	la	Zena,	que	també	és	de	
Somàlia, i la Medina, que procedeix de l’Azerbaidjan.

•		La	Nima	explica	que	a	Somàlia	hi	ha	una	situació	
de conflicte bèl·lic que fa que la vida sigui molt més 
perillosa que a Holanda. També diu que hi ha moltes 
diferències en la vida que porten en els dos països: 
l’accés a l’educació, el tipus de roba, la llibertat de les 
dones, les relacions entre nois i noies...
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•		En	la	primera	carta	que	reben,	l’advocada	els	comunica	
la decisió del jutjat d’admetre a tràmit la seva 
sol·licitud de residència a Holanda. Això vol dir que 
el jutge comença un procés de reconsideració de la 
situació de la Nima i la seva mare per a decidir si es 
poden quedar a viure a Holanda o no.

Tres mesos després, reben una segona carta on 
l’advocada els confirma que el jutge els ha concedit 
el permís de residència amb estatus de refugiat i que 
poden quedar-se a viure al país.

després de veure el documental

1  Després de marxar de la guerra a Somàlia, la Nima 
està esperant que es resolgui la seva situació a 
Holanda. Com que encara no té el permís de residència 
que els deixi quedar-se al país, ella i la seva mare 
estan esperant la decisió del jutge. 

2  Un refugiat és una persona que ha estat acollida en 
un altre país perquè ha hagut de marxar del seu país 
d’origen a causa d’una guerra o d’una situació política 
desfavorable.

Un asilat és algú que ha estat acollit per un altre país, 
però que està en espera d’un reconeixement del seu 
estatus segons el dret internacional.

3  Resposta model: Hi ha moltes persones arreu del 
món que viuen situacions i circumstàncies molt 
complicades. La decisió de marxar del propi país és 
difícil, però pot haver-hi diversos motius per a prendre-
la: viure en un país en guerra, la manca d’oportunitats, 
la recerca d’unes condicions de vida més favorables... 

4  L’ablació i la circumcisió no són procediments iguals. 
Tant una com l’altra són intervencions que es fan 
en els genitals de les nenes o dels nens, però les 
conseqüències que tenen són diverses i els motius 
pels quals es realitzen són diferents. 

5  Resposta model: L’adaptació de les persones 
nouvingudes té molt a veure amb la rebuda que els 
dóna la societat d’acollida. És important fomentar el 
respecte i la tolerància entre uns i altres i promoure el 
diàleg entre cultures i tradicions. Conèixer els costums 
i les creences dels nouvinguts permet que les societats 
d’acollida els puguin comprendre millor. També és 
important que les persones immigrants mostrin interès 
en la cultura de la gent del país que els rep i que 
tothom promogui la convivència i la participació comuna. 

6 Resposta oberta.

•	 com és el dia a dia en un camp de refugiats?

•	 els infants que hi viuen tenen accés a l’educació?

•	 quant temps pot arribar a viure una família en un camp  
de refugiats?
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Un camp de refugiats és un espai humanitari artificial 
pensat per a acollir-hi persones per un període limitat 
de temps, mentre duri el conflicte social, polític, etc., 
que les obliga a estar-s’hi. De vegades la durada dels 
conflictes fa que aquests campaments, en principi 
provisionals, passin a ser permanents.

Els camps de refugiats haurien de garantir unes mínimes 
condicions higièniques i sanitàries, alimentàries i de 
seguretat dels refugiats. Quan l’estada en el camp de 
refugiats s’allarga, es desenvolupen estructures que 
pretenen que la vida tingui aparença de normalitat; per a 
fer-ho, cal involucrar els governs i les administracions per 
a aixecar escoles, recintes d’atenció sanitària, activitats 
de lleure, etc.

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a conèixer més coses sobre la situació que viuen els 
refugiats, accediu a la pàgina web de l’ACNUR (http://acnur.
es/) on trobareu informació sobre les accions d’aquest or-
ganisme de les Nacions Unides i un apartat de documents 
i notícies d’actualitat.

•	És recomanable que exploreu les iniciatives de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat (http://www.ccar.cat/) que tre-
balla en l’àmbit català.

•	També podeu consultar els projectes que promou la Comi- 
sión Española de Ayuda al Refugiado i descobrir com parti-
cipar-hi (http://www.cear.es/).

•	Podeu apropar-vos a les històries dels refugiats polítics ve-
ient el breu reportatge del programa “Tot un món”: http://
www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23485.
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Què volem? Què fem  
per a aconseguir-ho? 
Dimensió sociocultural

L’anàlisi dels conceptes ètics de fins i mitjans és el 
centre d’aquesta sessió. Els alumnes veuran que no es 
tracta de termes absoluts, ja que depenen dels propòsits 
i valoracions dels individus. 

A més, hauran d’entrar en un debat ètic permanent: la 
relació entre fins i mitjans, que remet a una pregunta 
més profunda: què és el que fa que un acte sigui ètica-
ment bo o dolent?

OrientaciOns didàctiques

•	 com a estudiant, quins diries que són els teus fins? i quins 
mitjans tens per a aconseguir-los?

Resposta oberta. Segurament hi haurà dos tipus de 
respostes: els que creuen que el fi principal és aprendre 
i els que creuen que és aprovar. Entre els mitjans, en 
pot haver-hi d’acceptables (estudiar, fer els exercicis i 
treballs, etc.), però també d’altres que no ho siguin tant 
(copiar, per exemple).

•	 explica quin és el fi d’en Lluc i quins són els mitjans que fa 
servir per a aconseguir-lo. 

El fi del Lluc és poder practicar la jardineria, una activitat 
que li agrada molt. Per a aconseguir permís per a fer-ho, 
fa altres coses que fan contents els pares, esperant que 
així deixaran que s’ocupi del jardí com a premi.

•	 Fes el mateix però amb el fi i els mitjans de la Mariona.

El fi de la Mariona és fer contenta la seva mare, i el 
mitjà que fa servir per a aconseguir-ho és ocupar-se del 
jardí de casa seva, encara que sigui una tasca que no li 
agrada massa.
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•	 Hi ha alguna cosa dels fins i els mitjans que tinguin en comú 
la Mariona i el Lluc? són el mateix per a tots dos?

En Lluc i la Mariona tenen en comú la pràctica de la 
jardineria, però mentre que per al Lluc és un fi per ell 
mateix, per a la Mariona només és un mitjà que fa servir 
per a aconseguir el seu veritable fi.

•	 segons les teves respostes, et sembla que el que és un fi per a 
una persona pot ser un mitjà per a una altra? de què depèn? 

Sí, el que per a un és un fi, per a algú altre pot ser 
un mitjà, com passa amb la jardineria per a en Lluc i 
la Mariona. Depèn del propòsit amb el qual cadascú 
considera un fet, si és una cosa que volem per ella 
mateixa (fi), o com a manera d’obtenir-ne una altra (mitjà).

•	 L’objectiu d’ajudar en Lluc a aprovar les matemàtiques, és un 
fi bo o dolent? Per què?

Resposta oberta. És d’esperar que tothom pensi que 
és un fi bo, ja que significa ajudar un amic en una cosa 
que li resulta difícil. Tot i així, algú pot creure que no 
és un objectiu tan bo, perquè seria millor que en Lluc 
aprengués el valor d’esforçar-se ell mateix per a aprovar.

•	 quins són els mitjans que pensa fer servir la Mariona per al 
seu fi?

El text n’esmenta dos: estudiar amb en Lluc i deixar-lo 
copiar el dia de l’examen.

•	 creus que tots dos són igualment bons? raona la resposta. 

Resposta oberta. En general, es pot considerar que 
estudiar junts és un bon mitjà, però també hi pot haver 
qui pensi que no és bo, perquè només serveix el que un 
mateix fa sol. Pel que fa a deixar copiar, tothom hauria 
d’entendre que, en realitat, és una mala manera d’ajudar, 
perquè fa que en Lluc aprovi sense aprendre. Tot i així, si 
algú creu que l’objectiu d’un alumne ha de ser aprovar, 
sense que importi com, pot arribar a defensar que copiar 
no és un mal mitjà de fer-ho.

“no hi ha fins bons si els mitjans per a obtenir-los no ho són.” 
creus que sí o creus que no?

Resposta oberta. És una qüestió sense una resposta 
acceptada majoritàriament, en especial en casos més 
extrems (per exemple, si es tracta de salvar una persona 
en perill, està bé matar qui l’agredeix?). Es pot plantejar 
un debat a classe a partir de casos més o menys greus.
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Un món 
Dimensió sociocultural

Aquesta sessió intenta aportar algunes claus interpreta-
tives de les desigualtats i la pobresa al món actual. Un 
dels elements centrals del tema és desvetllar “el cercle 
viciós” de la pobresa, una cadena de situacions que fa 
molt difícil sortir-se’n. 

És convenient que els nois i noies comprenguin el sen-
timent d’estar atrapat i identifiquin els perquès amb 
l’exercici que es planteja del mural. Aprofiteu el text 
destinat a les ONG per a convidar a classe un repre-
sentant d’alguna entitat local que treballi en temes de 
cooperació o solidaritat, o bé per a visitar directament 
l’entitat i parlar amb els seus membres. Aquests testi-
monis concrets i directes són l’exemple més significatiu 
de compromís en la transformació de l’entorn que poden 
tenir els nois i noies.

OrientaciOns didàctiques

•	 Per què diem que el món és ple de contrastos?

Resposta oberta.

•	 imagina què passaria al nostre país si empitjorés l’economia 
dels països del nord d’àfrica. Fes una llista de les 
conseqüències probables d’aquest fet o comenta com ens 
afectaria en la nostra vida quotidiana. 

Cal que els alumnes comprenguin la complexitat de 
viure en un món globalitzat i les conseqüències que 
això comporta. És important que reflexionin sobre 
l’aspecte humà de la consciència social global, així com 
sobre les qüestions més pràctiques que se’n deriven: 
l’impacte de la situació econòmica d’altres indrets en 
la nostra economia, les responsabilitats que tenim amb 
l’endeutament dels països més pobres, el paper dels 
països més rics en el manteniment de les desigualtats...

•	 coneixes algun dels moviments socials que han sorgit arran  
de la crisi per a combatre situacions de pobresa a catalunya? 

Resposta model: Els nois i noies poden anomenar 
un seguit de moviments i iniciatives, com ara el Banc 
d’Aliments o la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH).

Per a saBer-ne MÉs 

•	Per a aprofundir en aquest tema i preparar la classe, podeu 
consultar aquests enllaços:

 – 50 años de pobreza, 50 años de desarrollo, de Gonzalo 
Fanjul i Sara Ladra, capítol 3 de l’informe d’Intermón 
Oxfam “La Realidad de la Ayuda 2006-2007”: www.
intermonoxfam.org.

 – Armas bajo control. Evaluación del impacto de la venta de 
armas sobre el desarrollo sostenible, Informe d’Oxfam, 
Intermón Oxfam, Amnistia Internacional i IANSA, 2004: 
www.armasbajocontrol.org.

 – Entrevista a Arcadi Oliveres, feta per Lluís Reales en la 
revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura, núm. 28: www.
gencat.net/mediamb/revista/rev28-6.htm.

•	Podeu completar la informació sobre els continguts d’a-
questa sessió amb la lectura de l’article “Parlem de la 
globalització”, que trobareu a la pàgina 71.
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Les unitats proposen  

activitats de tipus  

procedimental: elaboració  

de gràfics, anàlisi d’obres  

d’art, etc.
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Comencem amb una doble conclusió. La primera i fonamen-
tal és que el repte del futur de la societat humana consisteix 
a aconseguir una radical reducció en el nostre consum i en 
els seus impactes. La segona, però no menys important, 
és que ens resulta quasi impossible imaginar com es pot 
aconseguir-ho. És més, les diferents iniciatives que plante-
gen alternatives al consum són menyspreades; més encara, 
ridiculitzades: hippies integristes que tornen al camp, el 
downshifting dels yuppies benestants dels EUA, botigues 
verdes que són testimonials, o, fins i tot, fraudulentes, con-
sumidors responsables que paguen preus de luxe pel seu 
cafè... I, al final, sempre el mateix epítet: és utòpic plantejar 
una alternativa a la nostra societat de consum. 

Tanmateix, la cerca d’utopies és una de les més importants 
fonts d’avenç de la societat humana. A part del fet que, en 
aquest cas, la proposta no és utòpica, sinó una qüestió 
de sentit comú. En realitat, és utòpic pensar que la nostra 
societat de consum actual pot existir molt més temps; la 
insostenibilitat és manifesta i, tot i que no s’entreveu una 
alternativa clara i global a la situació actual, és imperatiu 
plantejar-nos-en la cerca. 

Les limitacions de la nostra desenfrenada cursa cap a 
l’abundància material es manifesten amb tota claredat en 
tres grans eixos: la crisi ecològica, la crisi Nord-Sud i la crisi 
social i personal que provoca aquest mode de vida, que 
dóna lloc a un creixent desequilibri en la majoria dels indivi-
dus. Comencem per la primera qüestió. 

La crisi del medi ambient es manifesta en dos vessants: 
d’una banda, s’ha de considerar l’espoliació dels recursos 
naturals i, de l’altra, la producció de quantitats cada vegada 
més grans de residus i contaminació, en gran manera no 
assimilables per la naturalesa. Per terra, mar i aire, estem 
acabant els recursos no renovables, reduint la biomassa, 
provocant la desaparició de 50.000 espècies de fauna cada 
any, reduint de manera molt perillosa la biodiversitat, enveri-
nant les aigües..., contribuint, en definitiva, a la desertifica-
ció, l’escalfament global, la desaparició de l’ozó, el canvi 
climàtic... Es miri com es miri, totes aquestes qüestions 
constitueixen un greu problema, però potser el principal 
perill és que qualsevol pot donar lloc a un col·lapse general 
dels biosistemes, atesa la complexa i profunda interrelació 
que els uneix. 

No és difícil veure que la principal causa de l’espoliació i de 
la contaminació de la Terra és el nostre desmesurat consum 
de recursos, amb la consegüent producció de residus. Una 
economia que demana contínuament nous mercats sembla 

Els límits de la societat de consum
DANIEL WAgmAN

incompatible amb l’equilibri natural, ja que la forma més 
fàcil d’ampliar mercats és potenciar l’usar i llençar, i crear 
la necessitat d’acumular cada vegada més productes, viatjar 
cada vegada més lluny i més ràpid... En definitiva, consumir 
cada dia més que l’anterior. Si no aconseguim una reduc-
ció radical del consum, aviat veurem esgotar-se importants 
recursos naturals. I això, si abans no ens ofeguem en el verí 
que amb tanta insistència produïm.

La segona gran contradicció de la nostra societat de consum 
és que, tot i que se’ns havia promès que els seus beneficis 
s’anirien estenent progressivament a un nombre més gran 
d’habitants del planeta, està passant tot el contrari. Cada 
vegada sembla més clar que els nivells de consum aconse-
guits per la població més afavorida són la causa de la crei-
xent misèria que pateix un percentatge important dels nostres 
congèneres. La situació és dramàtica: en aquest món moren 
de fam milions de persones cada any. El càlcul és clar: si els 
recursos naturals són limitats, i el 20 % de la població en con-
sumeix el 80 %, no queda gaire per a aquest altre 80 % de la 
humanitat que es veu condemnat a la misèria.  

Un exemple: per cobrir la seva demanda d’aliments, els 
holandesos necessiten un territori quatre vegades més 
gran que el que ocupa el seu país. Òbviament, els holan-
desos mengen bé a costa de moltes persones que viuen 
al Tercer món i les terres de les quals produeixen aliments 
destinats a l’exportació. El mateix passa amb l’energia 
—un ciutadà nord-americà consumeix més energia en un 
dia que un etíop en un any— o amb qualsevol altre recurs 
natural. Però el més terrible és que aquest abisme, lluny 
de reduir-se, està augmentant. Si el 1960 la diferència 
d’ingressos que hi havia entre el 20 % de la població més 
rica del món i el 20 % més pobre era de 30 a 1, aquesta 
relació ha passat a ser de 60 a 1. 

D’altra banda, tot i que fos possible aconseguir que tots els 
habitants de la Terra participessin en el gran festí del con-
sum, hauríem de ser conscients que aquesta nova situació 
només aconseguiria accelerar el procés de destrucció de la 
naturalesa abans esmentat. El repartiment injust dels recur-
sos de la Terra és totalment rebutjable, no tan sols des d’un 
punt de vista ètic (un valor bastant poc considerat avui dia, 
a causa de la seva difícil comercialització), sinó també per 
una qüestió de mer sentit comú. El desequilibri i la desigual-
tat estan provocant conflictes cada vegada més virulents, i 
encara que vulguem construir una Europa fortalesa o que els 
nord-americans vigilin dia i nit la seva frontera amb mèxic, 
les guerres se’ns aniran apropant. És clar que també hi ha 
veus que plantegen la necessitat d’una reducció dràstica 
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de la població mundial (“Hem d’eliminar 350.000 persones 
per dia per salvar del perill la nostra espècie”, va sentenciar 
Jacques Yves Cousteau). Però en aquest cas el més lògic 
seria “eliminar“ el 20 % més ric, ja que, com hem vist, som 
els que produïm més impacte sobre la Terra. 

El tercer argument pel qual considerem utòpic pensar que 
això va “vent en popa” té certa ironia: com estem com-
provant, la major part dels principals beneficiaris d’aquest 
model de consum no hem aconseguit les més altes cotes de 
la felicitat, ans tot el contrari. 

Per tractar d’entendre aquesta contradicció, haurem de 
plantejar-nos què és allò realment important per a nosal-
tres. menjar, allotjament, roba... És obvi que determinats 
béns tangibles ens resulten imprescindibles. Però a banda 
d’aquests, una part fonamental de les nostres necessitats 
tenen molt a veure amb les emocions i els sentiments: esti-
mar i ser estimat, els sentiments de pertinença, participar 
i sentir-se respectat, el desenvolupament de la creativitat, 
apreciar la bellesa, gaudir del sexe, l’amistat, la seguretat, 
el riure i la diversió... Hi ha moltes coses que necessitem i 
que no tenen res a veure amb els diners, la possessió i el 
consum, sinó amb les relacions personals. 

Tanmateix, a les nostres societats hi ha creixents obstacles 
i deficiències a l’hora de satisfer aquest tipus de neces-
sitats que s’inclouen a l’esfera íntima, per la qual cosa 
recorrem als succedanis que ens ofereix el món del consum: 
comprem experiències, busquem la reafirmació personal 
a través dels diners i de les possessions i entrem, quasi 
sense adonar-nos-en, en un demencial cercle viciós. 

La publicitat reflecteix clarament aquesta dinàmica: els 
anuncis ens porten a creure que un cotxe és capaç de 
reconciliar dos amants barallats, que una llauna de favada 
ens farà sentir la calor que enyorem de ca l’àvia o que una 
marca de cervesa ens permet lligar amb la noia més guapa. 
Es presenten els objectes com a símbols, atorgant-los 
poders quasi màgics per satisfer les nostres necessitats de 
relació amb els altres. La satisfacció que poden proporcio-
nar-nos aquests succedanis és més que qüestionable. I no 
és que simplement sobren, sinó que destorben. En aquests 
moments s’han convertit en un important obstacle a l’hora 
de relacionar-nos. 

“Les necessitats humanes fonamentals són finites, poques 
i classificables. Són les mateixes a totes les cultures i a 
tots els períodes històrics. El que canvia, a través del temps 
i de les cultures, és la manera o els mitjans utilitzats per 
a la satisfacció d’aquestes necessitats.” Són paraules de 

l’economista manfred max-Neef, segons el qual hem confós 
necessitat amb “satisfactors”, i en el nostre moment his-
tòric identifiquem aquests satisfactors quasi exclusivament 
amb productes que s’aconsegueixen al mercat. 

L’actual model de producció i consum està canviant radical-
ment la cara del món i destruint estructures humanes que 
són bàsiques a l’hora de poder relacionar-nos. Per exemple, 
els espais urbans es planifiquen en funció del cotxe, els 
centres comercials ens estan privant d’espais públics... i 
cada dia és més difícil trobar a les ciutats espais que afavo-
reixin la convivència. 

La infelicitat que genera la societat de consum és manifesta 
i està donant lloc a fenòmens cada vegada més destructius 
(i autodestructius). Veiem com augmenten la soledat i la 
insolidaritat, els desequilibris mentals, les addiccions diver-
ses, l’hostilitat, la violència i els comportaments antisocials, 
al mateix temps que l’ètica i els valors desapareixen. L’únic 
que queda és el culte a l’èxit individual, normalment mesu-
rat amb paràmetres de riquesa econòmica. 

Vist això, potser no sigui tan utòpic plantejar-se la cerca d’al-
ternatives. Tot i que és ben cert que resulta molt difícil. El 
nostre model de consum no solament és una manifestació 
(o resultat) més de la nostra economia, el nostre sistema 
polític o la nostra cultura; en realitat, s’està convertint en 
el factor determinant que modela l’economia, la política i la 
cultura, i, fins i tot, la configuració física del nostre entorn. 
Les estructures de poder econòmic dominants —i en con-
seqüència les mediàtiques i les polítiques— basen la seva 
supervivència en aquest model de consum i creixement i 
utilitzen tots els seus mitjans per convèncer-nos de la seva 
bondat o per aixafar a qui intenta trencar la dinàmica que 
ens imposen. I com que som producte del nostre temps, 
hem interioritzat fins a tal punt els valors (o, millor dit, la 
seva manca), desigs i patrons de la nostra moderna societat 
de consum, que se’ns fa difícil imaginar una altra manera de 
produir, intercanviar i consumir, així com de relacionar-nos i 
de sentir-nos. 

Per això, potser el més important sigui introduir canvis en 
la nostra manera de relacionar-nos amb les coses, amb els 
diners, amb nosaltres mateixos i amb els altres. Uns canvis 
que ens permetin sentir alguna cosa nova, que ens ajudin a 
imaginar com podria ser el proper pas. 

Per descomptat, algunes qüestions amb relació a les pos-
sibles alternatives estan bastant clares: el primer que hem 
d’intentar és reduir el nostre consum i la monetarització 
que afecta les nostres vides. Aquesta opció és vital des del 
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punt de vista mediambiental, i també pot contribuir en part 
a reduir l’enorme desigualtat Nord-Sud. No pretenem dir que 
la simple reducció dels nostres nivells de consum ens por-
tarà la felicitat, no. Però sí que pot servir-nos de provocació, 
d’aprenentatge, i ajudar-nos a ser una mica més conscients 
d’allò que és important a la vida.  

D’altra banda, pot ser molt valuós potenciar experiències 
que ens ajudin a descobrir que la millor manera de satisfer 
les necessitats personals és col·lectivament, a través de la 
mútua dependència i ajuda. Cooperatives de consum, grups 
de propietat i serveis compartits, associacions de permuta, 
oci basat en la participació i activitat, no com a espectadors 
passius..., totes aquestes propostes poden contribuir a tren-
car la dinàmica infernal de la societat de consum, al mateix 
temps que ens ajudaran a construir les nostres relacions 
personals, font de les satisfaccions més grans a la vida. 

Donar la volta a aquesta dinàmica requereix voluntat i acció 
individual, però no és l’únic. És positiu que la gent decideixi 
prescindir del cotxe, però és imprescindible que, al mateix 
temps, ens organitzem per arrancar l’espai públic de les 
arpes d’aquesta màquina que domina cada vegada més el 
nostre territori amb l’ajuda incondicional dels governs i dels 
poders econòmics. També necessitem posar en marxa acci-
ons col·lectives que serveixin de contrapès a l’estructura de 
les nostres ciutats, al llenguatge tan interessat i unidimensi-
onal dels mitjans culturals, als valors que tots i totes, en un 
grau o un altre, hem assimilat. L’alternativa és difícil, potser 
impossible, però, per descomptat, és imprescindible. 

Extret de: “Els límits de la societat de consum” (adaptació). 

Revista medi Ambient, Tecnologia i Cultura, núm. 28. 

Departament de medi Ambient de la generalitat de Catalunya
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Sense voler de cap manera prendre posició respecte de 
l’estructura política de les diferents nacions, és lícit verificar 
que cap de les ideologies contemporànies no és en principi 
contradictòria amb la idea de la pau. Els règims democràtics, 
d’una banda, es basen en principis l’ampliació dels quals a 
l’àmbit internacional és fàcil i comprensible per a tots. De 
l’altra, els règims autoritaris, per hostils que puguin semblar 
de vegades a la idea de la col·laboració pacífica, presenten, 
no obstant això, dos caràcters comuns la importància dels 
quals cal no ignorar. En primer lloc, tenen necessitat de la 
pau per subsistir: per a aquests és menys perillós l’enemic 
exterior que no pas la revolució, i cada un sap que el risc 
més gran que implica la guerra és precisament la revolució 
interior. En segon lloc, i en conseqüència, hi ha una certa 
solidaritat internacional dels règims autoritaris, basada en 
la lògica de les coses (mentre que, segons la lògica formal, 
els nacionalismes haurien de combatre’s entre si).

En conseqüència, podem arribar a pensar que una educació 
per a la pau realment eficaç hauria d’imbricar-se en l’educació 
nacional en si, en tots els països i segons el punt de vista de 
cada un. [...] Una educació internacional que tingui en compte 
aquesta situació necessàriament suposa com a introducció un 
estudi seriós fet per cada un sobre la universalitat que anhela 
dur a terme, les seves condicions d’èxit i les dificultats amb 
les quals topa. En efecte, el problema principal de l’educació 
per a la pau consisteix a trobar un interès real que impulsi 
cada un a comprendre l’altre, sobretot l’adversari. Ara bé, la 
simple propaganda pacifista o el simple ensenyament dels 
fins i els resultats de la Societat de les Nacions són inefica-
ços en aquest sentit [...]. Per contra, un estudi objectiu de les 
possibilitats d’expansió dels principis inherents a la ideologia 
nacional apel·la a un interès poderós: exigeix que cada un, 
sense abandonar el seu propi punt de vista, comprengui, 
sense subestimar-lo, el punt de vista de l’adversari, sobretot 
si constitueix un obstacle.

S’ha dit i s’ha repetit que la veritable educació per a la pau 
no ha de consistir en un simple ensenyament de les idees 
pacifistes, sinó en una adaptació a les relacions internacio-
nals de tota la ment. En la mesura que s’aconsegueixi que 
tots comprenguin que aquesta adaptació és una necessitat 
de supervivència, una condició per a l’expansió de la ideologia 
particular, i no pas un luxe o un somni, serà possible edificar 
tota una moral i tota una lògica de l’educació internacional, 
basada en interessos legítims des del punt de vista nacional. 
En efecte, comprendre els punts de vista diferents del propi, 
penetrar en la psicologia dels altres pobles, en resum, pre-
veure i explicar els mòbils de l’estranger, és actualment una 
obligació, fins i tot per al nacionalisme més autèntic: sense 

És possible una educació per a la pau?
J. PIAgET

aquesta adaptació és fatal l’aïllament, i sabem on porta l’aï-
llament en un món on tot està relacionat, econòmicament, 
políticament i espiritualment. Aquest és, doncs, el punt de 
partida: el coneixement dels altres com a condició de super-
vivència i seguretat nacionals i com a mitjà d’expansió per a 
la pròpia ideologia. Aquest punt de vista, per interessat que 
sigui (i aquesta és una garantia d’èxit per a l’ensenyament 
de les relacions internacionals) implica tota una disciplina 
de l’esperit, que condueix precisament a l’educació de què 
parlàvem aquí.

En la vida social quotidiana, la situació és la mateixa. Els 
mòbils que ens impulsen a comprendre els altres no són 
necessàriament desinteressats. No fem pels altres aquest 
esforç d’adaptació en la profunditat de nosaltres mateixos; 
el fem pel nostre propi interès, per saber orientar-nos, per 
actuar sense els altres, per atreure’ls vers les nostres idees 
i sotmetre’ls als nostres desitjos, de vegades fins i tot per 
protegir-nos i defensar-nos. Però en la mesura que ens sotme-
tem a les condicions necessàries per comprendre el pròxim 
(és a dir, en la mesura que ens separem de les nostres falses 
idees i dels nostres prejudicis personals), arribem al mateix 
temps a una nova actitud de reciprocitat i ens alliberem del 
nostre egocentrisme inicial.

També en l’àmbit internacional, qualsevol esforç real d’adap-
tació psicològica, encara que derivi de preocupacions inte-
ressades i purament nacionals, condueix a una tècnica de 
reciprocitat i intercanvi en última instància profitosa per a la 
idea internacional.

En efecte, no s’ha d’ubicar l’ideal de la col·laboració pacífica 
en regions massa etèries. La finalitat de l’educació internaci-
onal és molt simple, i precisament la seva simplicitat fa tan 
difícil la seva realització: és molt més fàcil parlar durant lliçons 
senceres sobre un tema teòric i artificial, que no pas fer pe-
netrar en l’esperit de l’ensenyament una sola idea elemental, 
quan aquesta idea està relacionada amb una actitud profunda 
i essencial de l’esperit. Ara bé, aquest és precisament el cas 
de la idea internacional. Aquesta idea no té res d’utòpic ni 
de negatiu. No consisteix a abolir les consciències nacionals 
i socials particulars: l’objectiu de l’educació internacional no 
és, en absolut, constituir una espècie de consciència uni-
versal que faci retrocedir aquestes consciències particulars. 
Tampoc no es tracta d’aplicar sobre aquestes últimes una 
mentalitat del mateix tipus que aquestes, com una capa que 
les dominaria totes en general. Això no és res més que un 
somni; si l’ideal internacional consistís a uniformar els petits 
francesos, suïssos, alemanys, polonesos, per fer-ne éssers 
anònims i comuns, s’estaria perseguint una quimera funesta.
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La idea que nosaltres defensem és molt més simple i molt 
més concreta: només es tracta de crear en cada un un 
mètode de comprensió i reciprocitat. Que cada un, sense 
abandonar el seu punt de vista i sense intentar suprimir les 
seves creences i els seus sentiments, que fan d’ell un home 
de carn i ossos, aferrat a una porció delimitada i viva de l’uni-
vers, aprengui a situar-se en el conjunt dels altres homes. Que 
cada un s’atengui aleshores a la seva perspectiva pròpia com 
l’única que coneix des de dins, però que comprengui l’exis-
tència d’altres perspectives; que cada un entengui, sobretot, 
que la veritat mai no es troba ja confeccionada, sinó que 
s’elabora treballosament gràcies a la coordinació d’aquestes 
diferents perspectives. Tota la idea internacional consisteix en 
aquesta renúncia a qualsevol fals absolut, en aquest esforç 
de relacionament.

És una idea molt simple, com es veu, però difícil, precisament 
a causa d’aquesta simplicitat. Les tendències espontànies 
del nostre esperit ens impulsen, per contra, a erigir el nostre 
egocentrisme com un absolut o bé a somiar una humanitat 
abstracta i ideal. Aquestes dues actituds es redueixen al 
mateix, ja que el segon absolut no és en el fons més que el 
primer projectat al cel. El que necessitem és una nova actitud 
intel·lectual i moral, feta de comprensió i cooperació, que, 
sense sortir del que és relatiu, assoleixi l’objectivitat relacio-
nant els punts de vista particulars.

Aquest és l’objectiu de l’educació internacional, però tot es-
forç veritable per comprendre els altres condueix necessària-
ment a acostar-s’hi. Tot ensenyament objectiu de les relacions 
internacionals prepara els individus per alliberar-se de la il·lu-
sió egocèntrica, en la qual continuen tancats mentre només 
coneixen el seu propi ambient, i per adquirir la certesa de 
la reciprocitat, que és el principi de la col·laboració pacífica.
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El paper de l’ONU

L’ONU va poder tenir aquest paper pacificador per dos 
motius: d’una banda, perquè es basava en un principi 
d’equilibri realista entre les grans potències. Així, un consell 
de seguretat era la clau de totes les decisions i el dret de 
veto no permetia més solucions que aquelles que s’obtin-
guessin per consens entre els cinc “grans”.

Però, d’altra banda —la segona raó, però no menys impor-
tant—, perquè aquella institució es basava en un “míni-
mum” ideològic que dotava tot el projecte de les Nacions 
Unides d’una mena d’ànima o alè vital pacificador. Es trac-
tava d’una apel·lació subtil i el·líptica al concepte de “drets 
humans” com a fonament primer d’aquell projecte de convi-
vència universal. En l’instrument fundacional d’aquella orga-
nització (la Carta de les Nacions Unides de San Francisco 
de 1945) trobem ja, tant en el seu preàmbul com en el seu 
articulat, la constant i innovadora referència al respecte als 
drets humans. Poc importa que en aquell moment ningú no 
pogués concretar amb exactitud el contingut d’aquella noció 
fonamental. El cert és que tots els estats que van subscriu-
re la Carta van estar d’acord que aquella aspiració actuava 
de nord al qual calia adreçar-se per fer realitat els principis i 
propòsits del seu devenir històric. I tant és així, que després 
de dos anys de treball des de la seva fundació, aquella orga-
nització va poder aprovar una Declaració Universal de Drets 
Humans sense el vot en contra de cap estat. Era el 10 de 
desembre de 1948. Un dia històric.

Aquest esdeveniment justifica, després de mig segle, una 
aproximació al text d’aquella Declaració des de molts punts 
de vista. Segurament que un dels més arriscats és el que 
se situa en l’òptica del ciutadà comú, perquè el cert és que 
ni existeix unanimitat en la valoració d’aquell esdeveniment 
ni es registren grans entusiasmes entre aquells disposats a 
emetre un judici favorable. En molts casos, la societat, durant 
anys, ha rebut un missatge sobre els drets humans feble i 
desconcertant. En amplis sectors de la societat, els drets 
humans eren percebuts amb escepticisme o amb desinterès 
com si es tractés d’un aliment inodor, incolor i insípid, i es 
desconfiava, sobretot, de la seva capacitat per combatre la 
injustícia.

Només podem calibrar la importància d’aquest fenomen si 
recordem la resistència inicial —malgrat la conformitat for-
mal dels diferents estats membres de les Nacions Unides— 
a la seva acceptació per part d’ideòlegs d’un o altre signe. 
Uns al·legaven que els drets humans eren una trampa de 
la burgesia per mantenir-se en els seus privilegis; els altres 
proclamaven que els drets humans eren la llavor diabòlica 

La Declaració Universal de Drets Humans
FRANCESC CASARES POTAU

de la liquidació de l’ordre natural. A poc a poc, no obstant 
això, anaven caient els arguments més fal·laços de tots dos 
camps. molt lentament, uns evolucionaven cap a la “lega-
litat revolucionària” i els altres, cap a l’“estat democràtic i 
social”.

Aquest procés d’acceptació progressiva i generalitzada dels 
drets humans s’ha degut  a molts factors. Val la pena des-
tacar-ne alguns. L’ONU, com a germen de la Declaració, ha 
tingut un paper determinant, ja que no ha parat d’impulsar 
nous instruments internacionals de naturalesa jurídica —per 
exemple els pactes de drets humans de 1966 i una quanti-
tat importants de convenis internacionals de tot tipus—, així 
com la creació d’importants, encara que insuficients, instru-
ments per a l’efectivitat i garantia dels drets humans.

Les mateixes Nacions Unides van estar en condicions de 
demostrar a la humanitat que la Declaració podia conver-
tir-se en un instrument d’alliberament efectiva en aplicar el 
principi d’autodeterminació per a l’emancipació dels pobles 
colonials. Però tampoc no pot oblidar-se el continu desen-
volupament de les normes de drets humans a través del 
Dret internacional, que vénen a harmonitzar i a estendre les 
característqiues dels estats més afins políticament. Un altre 
factor que explica la recepció del concepte de drets humans 
entre la societat actual ha estat la progressiva identificació 
dels drets humans com un concepte de democràcia més 
modern en el sentit de més social i participativa. Quant a la 
resta, és inexcusable recordar com la majoria de les consti-
tucions modernes es fonamenten sobre els mateixos valors 
que es localitzen a la base dels drets humans, la llibertat, 
la igualtat, la solidaritat, i incorporen, en molts casos, com 
passa en la Constitució espanyola, la referència explícita 
a la Declaració Universal dels Drets Humans com una font 
privilegiada d’interpretació de les seves normes. En una 
paraula, la gran majoria de constitucions avui vigents estan 
“amarades” de drets humans.

Finalment, cal destacar el paper que han desenvolupat en 
els últims anys les noves iniciatives de col·laboració social 
que coneixem amb el nom d’organitzacions no governamen-
tals (ONg). Aquestes entitats s’han identificat fins a tal punt 
amb la idea i el concepte de drets humans que n’han fet la 
seva pròpia substància i la seva raó de ser.

Amb tot això ens sembla que hem arribat a la constatació d’un 
fenomen indiscutible: la cultura dels drets humans és, avui, 
una parcel·la important i en alça de la civilització moderna.

Extret de: “La Declaració Universal de Drets Humans” (adaptació)
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Per la meva part, no crec que l’existència de l’“individu”, i 
encara menys del jo, sigui un tret distintiu de la modernitat. 
No hi ha dubte que la “individualitat” ha estat estimada  
—amb límits variables— en totes les cultures, com també 
ho ha estat, en un sentit o un altre, el cultiu de les possibi-
litats individuals. més que parlar en termes generals d’“in-
dividu”, “jo” o fins i tot “identitat del jo”, hauríem d’intentar 
descompondre aquestes qüestions en detalls més subtils. 
Podem començar per situar alguns dels punts específics del 
retrat que traça Rainwater1 del que és la psicoteràpia, els 
efectes que produeix i les seves implicacions. Podem extreu-
re del seu text els elements següents:

1.  El jo és vist com un projecte reflex del qual és responsable 
l’individu […]. No som el que som, sinó el que fem. No 
seria correcte dir que el jo es considera completament buit 
de contingut, ja que existeixen processos psicològics d’au-
toformació i necessitats psicològiques que subministren 
paràmetres per a la reorganització del jo. No obstant això, i 
d’altra banda, el que l’individu arriba a ser depèn dels esfor-
ços reconstructius que porta a terme. Aquests esforços 
són alguna cosa més que un simple “arribar a conèixer-se” 
millor: el coneixement d’un mateix està subordinat al pro-
pòsit més incloent i fonamental de construir/reconstruir un 
sentit d’identitat coherent i profitós. La implicació d’aquest 
tipus de reflexivitat en la investigació social i psicològica és 
molt evident i constitueix una característica general de la 
perspectiva psicoterapèutica recomanada.

2.  El jo duu a terme una trajectòria de desenvolupament del 
passat a un futur previst. L’individu s’apropia del seu pas-
sat indagant a través d’aquest a la llum del que es preveu 
per a un futur (organitzat). La trajectòria del jo posseeix 
una coherència que deriva de la consciència cognitiva de 
les diverses fases del temps de la vida. El temps de la 
vida, més que els successos del món exterior, es conver-
teixen en “quadre de fons” dominant en el sentit gestàl-
tic. No es tracta en absolut que tots els esdeveniments o 
institucions externes siguin una imatge borrosa sobre la 
qual només la vida té forma i ressalta amb clar relleu; no 
obstant això, aquests successos només s’intervenen en 
la mesura que proporcionen suport al desenvolupament 
del jo, aixequen barreres que han de superar-se o són 
font d’inseguretat que cal afrontar.

3.  La reflexivitat del jo és contínua i generalitzada. En cada 
moment, o almenys a intervals regulars, es demana a 
l’individu que s’interrogui a si mateix pel que passa, i ell, 
començant amb una sèrie de qüestions plantejades cons-
cientment, s’acostuma a preguntar: “Com puc aprofitar  
aquest moment per canviar?” La reflexivitat forma part, 
en aquest sentit, de la historicitat reflectida de la moder-

Identitat del jo, història, modernitat
ANTHONY gIDDENS

nitat, en la mesura que és diferent del control reflectit 
més genèric de l’acció. […]

4.  És clar que la identitat del jo, com a fenomen cohe-
rent, pressuposa una crònica: s’explicita la crònica del 
jo. Escriure un diari i redactar una autobiografia són 
recomanacions fonamentals per mantenir un sentiment 
integrat del jo. Els historiadors admeten en general que 
l’escriptura d’autobiografies (i de biografies) només es va 
desenvolupar durant l’època moderna.2 La majoria de les 
autobiografies publicades són, naturalment, panegírics 
de les vides i gestes d’individus distingits: són formes de 
destacar les experiències especials d’aquestes persones 
d’entre les de la població en general. Vista així, l’autobio-
grafia sembla més aviat un tret marginal de la distintivitat 
de l’individu en la seva totalitat. Però una autobiografia 
—sobretot en el sentit ampli d’història interpretativa del 
jo presentada per l’individu en qüestió, tant si és escrita 
com si no— se situa en l’actualitat en el centre de la 
identitat del jo en la vida social moderna. Com qualsevol 
altra crònica formalitzada, es tracta d’una cosa que ha de 
ser elaborada i exigeix òbviament recursos creatius.

5.  La realització del jo implica el control del temps; fonamen-
talment l’establiment de zones de temps personal que 
només guarden relacions remotes amb els ordres tem-
porals externs (el món rutinari espaciotemporal dominat 
pel rellotge i per les normes universals de mesura). La 
insistència en la primacia del temps personal (la durée 
de la vida social quotidiana) es troba profusament en el 
llibre de Rainwater (encara que, segons hem vist, no es 
presenta com una filosofia del “present absolut”, sinó 
com una manera de controlar el temps disponible de la 
vida). “mantenir un diàleg amb el temps” és l’autèntica 
base d’autorealització, ja que és la condició essencial per 
aconseguir satisfacció en qualsevol moment donat (per 
viure plenament). El futur es pensa com un eco de les 
possibilitats que, no obstant això, no és obert a l’acció 
plena de la contingència. El futur ha de ser ordenat en la 
mesura del que és possible justament per aquests pro-
cessos actius de control temporal i interacció activa dels 
quals depèn la integració de la crònica del jo.

6.  La reflexivitat del jo s’estén al cos, entès […] com a part 
d’un sistema d’acció més que com un simple objecte pas-
siu. L’observació dels processos corporals (“Com respiro?”) 
és inherent a l’atenció reflectida contínua que l’agent es 
veu instat a prestar al seu comportament. La consciència 
del cos és fonamental per “captar la plenitud del moment” 
i implica el control conscient de la percepció sensorial de 
l’entorn, així com dels òrgans principals i de les disposici-
ons corporals en conjunt. La consciència del cos implica 

1  Janette RainwateR, Self-Therapy, Uncle Phil’s Book.

2  John O. Lyons, The Invention of the Self, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1978.
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cialment en la infància primerenca). El sant i senya de 
l’autoteràpia és “recuperar-se o repetir”.

La moralitat de l’autenticitat eludeix qualsevol criteri moral 
universal i fa referència als altres només dins de l’àmbit 
de les relacions íntimes (si bé aquest àmbit s’accepta 
com a alguna cosa de molta importància per al jo). Ser 
sincer amb un mateix significa trobar-se, però, ja que es 
tracta d’un procés actiu de construcció del jo, ha d’estar 
configurat per objectius generals (els d’alliberar-se de les 
dependències i aconseguir la plenitud). La plenitud és en 
certa mesura un fenomen moral, ja que significa fomentar 
un sentiment de ser “bo”, de ser una “persona valuosa”: 
“Sé que quan augmenti la meva autoestima, sentiré més 
integritat, honestedat, compassió, energia i amor.”4

9.  El procés de la vida es considera com un conjunt de “pas-
satges”. L’individu passarà probablement, o amb tota segu-
retat, per aquests, però aquests passatges no estan insti-
tucionalitzats ni van acompanyats de ritus formalitzats. Tots 
impliquen una pèrdua (i, possiblement, també un guany) 
que —com en el cas de la separació marital— haurà de ser 
objecte de dol perquè la realització del jo segueixi el seu 
curs normal. Els passatges de la vida donen una especial 
contundència a la interacció entre risc i oportunitat a la 
qual anteriorment ens hem referit (sobretot, encara que no 
exclusivament, quan el seu iniciador principal és l’individu 
afectat). Resoldre una transició important en la vida, aban-
donar la llar, obtenir una feina nova, afrontar l’atur, establir 
una nova relació, moure’s per terrenys o rutines diferents, 
fer front a la malaltia, iniciar una psicoteràpia…, tot això 
significa córrer de forma conscient riscos interessants a fi 
d’aferrar les noves oportunitats a les quals ens donen accés 
les crisis personals. La diferència entre els passatges de la 
vida i altres processos anàlegs en situacions tradicionals no 
consisteix solament en l’absència d’un ritual. més important 
és encara el fet que aquests passatges formin part de la 
trajectòria reflectidament activada de la realització del jo i 
siguin superats per mitjà d’aquesta.

10.  La línia de desenvolupament del jo és internament refe-
rencial: l’únic fil connector significant és la trajectòria de 
la vida com a tal. La integritat personal, com a assoliment 
d’un jo autèntic, neix d’integrar les experiències de la vida 
en la crònica del desenvolupament del jo, de la creació 
d’un sistemade creences personals mitjançant el qual 
l’individu reconeix que “primer de tot es deu lleialtat a si 
mateix”. Els punts de referència essencials estan esta-
blerts “des de dins”, en funció de com l’individu cons-
trueix/reconstrueix la història de la seva vida.

Extret de: Modernidad e identidad del yo (adaptació). 
Barcelona, editorial Península, 1995

també la de les exigències de l’exercici i la dieta. Rainwater 
assenyala que les persones parlen de “seguir una dieta” 
(però tots ens atenim a alguna!). La nostra dieta és el que 
mengem; en molts moments crítics del dia prenem decisi-
ons sobre si menjarem o beurem i què serà exactament 
el que menjarem o beurem. “Si no li agrada la dieta que 
manté, disposa ja d’un nou minut i un nou moment d’elec-
ció i podrà canviar-la. La decisió està a les seves mans!”3

La consciència del cos recorda els règims practicats en 
algunes religions tradicionals, sobretot les orientals. De fet, 
Rainwater, com molts altres que escriuen sobre la realització 
del jo o sobre psicoteràpia en l’actualitat, recorre a alguns 
d’aquests règims en els programes que exposa. No obstant 
això, les diferències són acusades. En efecte, l’autora pre-
senta la consciència del cos com un mitjà per construir un jo 
diferenciat, i no pas per dissoldre l’ego. L’experiència del cos 
és una manera de cohesionar el jo com una totalitat integra-
da que permeti dir a l’individu: “Aquí és on visc.”

7.  La realització del jo s’entén com un equilibri entre opor-
tunitat i risc. Desprendre’s del passat mitjançant les 
diverses tècniques d’alliberament dels hàbits emocionals 
opressius és alguna cosa que genera multiplicitat d’opor-
tunitats per al desenvolupament propi. El món s’omple 
de possibles vies de ser i actuar en forma de compro-
misos experiencials que l’individu és capaç d’iniciar des 
d’aquest moment. No seria correcte dir que la persona 
psicològicament alliberada afronta el risc, mentre que 
el jo més tradicional no ho fa; es tracta més aviat de la 
consciència secular del risc inherent a les estratègies de 
càlcul que s’han d’adoptar amb relació al futur.

L’individu ha d’afrontar nous atzars com a part obligada 
de la seva ruptura amb les pautes de comportament esta-
blertes (incloent-hi el risc que les coses puguin potser anar 
pitjor que abans). […]

8.  La línia moral de realització del jo és una línia d’autenti-
citat (encara que no en el sentit heideggerià) i es basa a 
“ser fidel a un mateix”. El progrés personal depèn de la 
superació de bloqueigs i tensions emocionals que ens im-

pedeixen comprendre’ns com realment som. Ser capaç 
d’actuar amb autenticitat és més que actuar simplement 
en funció del coneixement del jo, per més vàlid i possible 
que aquest sigui; significa també desembullar  —segons 
l’expressió de Laing— el jo vertader del fals. Quant a 
individus no som capaços de “fer història”, però si igno-
rem la nostra experiència interior, estarem condemnats 
a repetir-la, en quedar presoners de trets mancats d’au-
tenticitat perquè povenen de sentiments i situacions 
passades que ens han estat imposades per altres (espe-

3 Janette RainwateR, Self-Therapy, p. 172. 
4 Ibíd., p. 79.
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Finalment, aquestes ciutats són laboratoris en els quals es 
descobreixen, s’experimenten i s’aprenen certes condicions 
que són indispensables per donar solució als problemes glo-
bals. És just el contrari del que deia abans, quan parlava de la 
supremacia de l’espai global, que carrega els seus problemes 
a la nostra esquena: aquí a esquena de la gent del lloc. Ara 
estic parlant d’una cosa que va en la direcció contrària. Aquí, 
a la ciutat, podem ser útils aprenent una habilitat que serà 
indispensable per obtenir una coexistència segura, pacífica i 
amistosa al món sencer.

He parlat dels immigrants. Doncs bé, gràcies als immigrants 
que procedeixen de llocs remots, el “xoc de civilitzacions” del 
qual parla Samuel Huntington s’ha transformat de sobte en 
una trobada de veïns: gent real, homes i dones —segurament 
vestits d’una manera una mica estranya— que potser parlen 
la nostra llengua amb un accent horrible, amb un accent im-
propi, que potser poden descansar en unes hores diferents 
de les nostres i ser diferents en molts aspectes, però que, no 
obstant això, són éssers humans, veïns a qui més tard o més 
d’hora trobarem als restaurants, als carrers, a les botigues, 
als despatxos, pertot arreu. Sobre ells es projecten les bo-
niques paraules de madeleine Bunting, una sagaç periodista 
britànica, que afirma que l’esperit de la ciutat es forma mitjan-
çant l’acumulació de minúscules interaccions quotidianes amb 
el conductor de l’autobús, amb els altres passatgers, amb el 
quiosquer, amb les cambreres dels bars, i de paraules soltes, 
de salutacions fugaces, d’aquests petits gestos apressats 
que llimen les aspres arestes de la vida urbana.

Doncs bé, si hi ha éssers humans que accepten i aprecien al-
tres éssers humans i s’esforcen a dialogar amb ells, de sobte 
les diferències culturals deixen de ser un casus belli. Podem 
ser diferents i viure junts, i podem aprendre l’art de viure amb 
la diferència, respectant-la, salvaguardant la diferència d’un 
i acceptant la diferència de l’altre. Aquest aprenentatge pot 
fer-se dia a dia, imperceptiblement, a la ciutat. He pogut ob-
servar que moltes àrees —per exemple, a les ciutats angleses 
esquinçades per la guerrilla urbana— han anat esdevenint 
lentament barris normals i corrents. moltes persones caminen 
pel carrer i les separa el color de la pell, però això no els 
impedeix conversar amistosament i estar juntes una estona.

Podem aprendre, doncs, aquest art a la ciutat, i desenvolupar 
realment unes capacitats que hauran de servir no solament en 
el pla local, en l’espai físic, sinó també —al cap i a la fi— en 
l’espai global. I potser, per tant, estarem més preparats per 
afrontar l’enorme tasca que, ens agradi o no, hem de portar a 
cap i que ha de marcar completament la nostra vida: el deure 
de dotar d’humanitat la comunitat dels homes.

He volgut subratllar que les ciutats són abocadors i que s’hi 
busquen desesperadament solucions locals a problemes 
produïts per la globalització, però voldria afegir un parell de 
consideracions més. És cert, les ciutats són abocadors, però 
també són camps de batalla i laboratoris. Camps de batalla 
per a què? Per a la batalla entre la mixofília i la mixofòbia, 
termes pocs utilitzats però que s’expliquen per si mateixos. 
La mixofília és un fort interès, una propensió, un desig de 
barrejar-se amb les diferències, és a dir, amb els que són 
diferents de nosaltres, perquè és molt humà i natural, i fàcil 
de comprendre, que barrejar-se amb estrangers obre la via 
a aventures de tot tipus, a l’aparició de coses interessants, 
fascinants. Es poden viure experiències fantàstiques, experi-
ències desconegudes fins aleshores. I poden fer-se noves 
amistats, bones amistats, d’aquestes que duren tota la vida. 
Això és una cosa impensable en un poblet, estàtic, en el 
qual tothom sap què estan fent a la cuina de casa seva tots 
els altres, en el qual ningú no sorprèn ningú i en realitat no 
s’espera de ningú res interessant.

Això era el que feia atractiva la ciutat, el que empenyia la gent 
a traslladar-se en massa a la ciutat. Una dita alemanya, refe-
rent a les ciutats medievals, diu això: “Stadtluft macht frei”, 
l’aire de la ciutat et farà lliure. I en efecte, a les ciutats poden 
passar moltes coses sorprenents, excitants, que no passen 
en cap altre lloc. D’altra banda, existeix la mixofòbia, ja que es 
viu constantment amb estrangers —sobretot si tens prejudicis 
vers ells, ja que la brossa global és llençada als teus carrers i 
ja has sentit a parlar dels perills que es deriven dels desclas-
sats, i has sentit a dir que els immigrants són abans de tot 
paràsits del teu benestar i, fins i tot, ter roristes potencials, que 
abans o després de ben segur que et mataran—, de manera 
que viure entre estrangers és una experiència que certament 
crea ansietat. Consegüentment, s’intenta evitar, fins al punt 
que moltes persones han decidit transmetre aquest “instint 
d’evitar” les generacions futures, i han portat els seus fills 
a escoles segregades, en les quals poden ser immunes a 
aquest món horrible, al terrible xoc amb altres nens i nenes 
que provenen de famílies de tipus erroni.

Aquestes dues tendències coexisteixen a la ciutat, i perso-
nalment no crec que aquesta coexistència sigui en si mateixa 
una solució. Així doncs, el que podríem fer, podem fer i haurí-
em de fer és contribuir a alterar-ne les proporcions: fer alguna 
cosa per incrementar la mixofília i reduir la mixofòbia. No 
podem, certament, esperar eliminar-la completament, i crec 
que institucions com l’Accademia della Carità1 es proposen 
precisament això: afavorir a les ciutats les possibilitats de 
la mixofília. Les arrels ja estan plantades: són en la natura 
humana, i cal desenvolupar-les a costa de l’alternativa.

Confiança i temor a la ciutat. Viure amb estrangers
ANTHONY gIDDENS

1 Institució dedicada a l’estudi de la marginació social en l’àmbit metropolità de milà, que l’any 2004 va organitzar el congrés “Fiducia e pau-
ra nella città”.
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m’agradaria acabar evocant un record. Com que els vells tenen 
una certa tendència a recordar, m’ho permetré, ja que sóc 
vell. Quan era estudiant, vaig tenir un professor d’antropologia 
que em deia (ho recordo perfectament) que els antropòlegs 
van arribar a datar els albors de la societat humana gràcies 
al descobriment d’un esquelet fòssil, l’esquelet d’una criatura 
humanoide invàlida, amb una cama trencada; s’havia trencat 
la cama quan era un nen, i havia mort als trenta anys. La 
conclusió de l’antropòleg era molt simple: allà havia existit 
forçosament una societat humana, perquè això no hauria pogut 
passar en un ramat, ja que una cama trencada hauria impedit 
a l’invàlid sustentar-se per si mateix i hauria mort.

La societat humana és diferent d’un ramat d’animals perquè 
algú pot sustentar-te; és diferent perquè és capaç de conviure 
amb invàlids, fins al punt que històricament podria dir-se que 
la societat humana va néixer juntament amb la compassió i 
la cura dels altres, qualitats només humanes. La preocupació 
d’avui dia se centra en aquest punt: traslladar aquesta com-
passió i aquesta atenció a escala planetària. Sóc conscient 
que les generacions que ens han precedit s’han enfrontat a 
aquesta tasca, però vosaltres haureu de seguir per aquest 
camí, us agradi o no, començant per la vostra casa, per la 
vostra ciutat, ara mateix.

No aconsegueixo pensar en res que sigui més important que 
això. Hem de començar per aquí.
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6 Quines són aquestes normes domèstiques?

Primera. Els hostes o immigrants han de respectar les lleis 
de l’estat, fins i tot si han vingut d’estats amb lleis dife-
rents. Respectar les lleis no implica l’obligació d’estimar-les, 
sinó solament l’obligació de no infringir-les. Com que les 
lleis eren allà abans que ells arribessin, els que entren en 
una casa estan entrant alhora en un sistema legal. 

Segona. Els immigrants no arriben simplement a un estat, 
sinó que arriben a una societat. També han de complir les 
lleis no escrites que proporcionen les condicions mínimes 
per a les relacions humanes en la societat donada: és el 
cas de les regles d’higiene o urbanitat. La voluntat d’apren-
dre l’idioma principal de comunicació també forma part 
d’aquestes lleis no escrites.

Tercera. Els immigrants han de contribuir al benestar de la 
casa. És a dir, han de treballar segons les seves capacitats 
i les pautes de la casa. 

Aquestes tres regles no són regles de cultura, són les regles 
de la civilització. Per exemple, aprendre el llenguatge de la 
societat que ens envolta és una cosa, familaritzar-se amb la 
poesia del país n’és una altra. El fet que un parli un altre idi-
oma millor o cultivi un altre tipus de poesia o música no té 
res a veure amb les normes domèstiques. La circumstància 
que un grup de persones compleixi lleis i regulacions dife-
rents de les lleis de l’estat tampoc no té res a veure amb 
les normes domèstiques. La poesia, la música, els costums 
religiosos o ètnics són qüestions culturals i no pas obligaci-
ons d’una civilització particular.

7 Si un confongués la cultura amb la civilització, possible-
ment rebutjaria els àngels del Senyor si volguessin immigrar. 
Els àngels són diferents, són rars; fan algunes coses que 
els ciutadans mitjans no fan, segueixen estranys costums, 
s’imposen normes diferents de les comunes.

El respecte a la diferència és la primera obligació d’un bon 
amfitrió. També aquesta no és simplement una obligació 
pragmàtica, sinó també ètica, igual que ho és l’obligació de 
l’immigrant de complir les normes domèstiques. L’amfitrió 
està sempre en una posició de poder: ell és el que con-
cedeix o es nega a concedir refugi, ell és el que estableix 
les normes domèstiques i està familiaritzat amb les seves 
ramificacions. Per això, les seves obligacions ètiques són 
immenses. Alguns intel·lectuals europeus o nord-americans 
se sentien cada cop menys a gust amb les pròpies normes 
domèstiques a causa d’un sentiment de responsabilitat aug-
mentada i per això s’inclinaven per abolir-les. Però un movi-
ment així, fins i tot encara que estigui motivat per la cons-

1 L’emigració és un dret humà, mentre que la immigració no 
ho és. Això és, simplement, la reformulació en dret interna-
cional d’una antiga norma domèstica. Si algú vol abandonar 
la nostra casa, no hem de retenir-lo per la força. Si algú 
expressa el seu desig de quedar-se a casa nostra, els mem-
bres de la casa decidiran si li ho permeten fer-ho o no.

2 No obstant això, des de temps immemorials han existit 
certs costums o normes ètiques que determinen l’aplicació 
de la norma domèstica o almenys hi influeixen. Entre altres, 
s’hauria de permetre que els fugitius innocents, les persones 
amenaçades per enemics mortals, la gent amb una necessi-
tat immediata de recer que no pateixin aquesta situació per 
culpa seva s’hi quedessin una nit, o un parell de dies o el 
temps que duri la seva situació de necessitat, encara que no 
pas necessàriament per un període més llarg de temps. 

3 Com que els membres d’una casa viuen menys conforta-
blement en compartir-la amb els estrangers (a menys que 
aquests facin les tasques domèstiques desagradables), 
la decisió de si s’admeten o no estrangers a casa, per 
quant temps i en quines condicions ha estat sempre difícil. 
malgrat tot, no es tracta simplement d’una decisió pragmà-
tica, sinó també moral. Un país té els mateixos problemes 
que una casa. Decidir qui ha de quedar-se, per quant temps 
i en quines condicions és també una decisió ètica en el cas 
d’un país, de la mateixa manera que ho és en una casa.

4 Potser els àngels del Senyor mai no intentin immigrar 
al nostre estat, però suposem que, si ho fessin, les lleis 
d’immigració permetessin que fossin admesos. No sabem 
res d’aquests àngels, ni de la seva raça, ni de la seva cul-
tura. Però sabem dues coses: els àngels del Senyor es van 
atenir a les normes domèstiques de la tenda d’Abraham, i 
Abraham va fer tot el que va poder perquè la seva estada 
fos el més confortable possible.

5 Les normes domèstiques dels estats moderns o de la 
recentment construïda casa europea no han de diferir gaire 
necessàriament de les normes domèstiques en general. (I el 
mateix serà vàlid per a les normes d’una casa asiàtica o una 
casa llatinoamericana si aquestes cases arriben a existir.) Les 
normes domèstiques hi són per establir les condicions míni-
mes per a la vida en comú. El fet de viure sota el mateix sos-
tre amb altres persones està unit a certes obligacions, però 
aquestes no tenen cap raó per incloure només la condició 
estrictament necessària perquè les persones puguin habitar 
sota un sostre. Els que hi viuen un període més curt no han de 
complir totes les normes; no obstant això, els que es queden 
més temps o ho fan definitivament sí que ho haurien de fer.

Deu tesis sobre la immigració
AgNES HELLER
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ciència, no és correcte. No solament els intel·lectuals són els 
amfitrions, sinó que ho és tota la comunitat. Abolir les normes 
de la civilització comuna pot crear una situació perillosa que 
podria provocar un augment d’hostilitats i conflictes ètnics o 
culturals. L’actitud realment responsable consisteix a distingir 
correctament entre el mínim de civilització (les normes domès-
tiques), d’una banda, i la diferència cultural, de l’altra. Les 
persones educades en una cultura concreta són universalistes 
ingenus. L’etnocentrisme pot tenir el suport de la creença que 
la nostra cultura, poesia, religió o alimentació és naturalment 
la millor, i totes les persones que practiquen altres costums 
o creences senzillament no són encara prou tradicionals per 
apreciar la veritat. El bon amfitrió no pertany a aquest tipus de 
racionalistes. més aviat creu com Leibniz en la possible harmo-
nia de tota classe de diferències incommensurables.

8 Puc il·lustrar la meva distinció entre civilització i cultura 
amb una altra institució general ben coneguda: l’educació.

9 Un nen petit (durant el seu primer any de vida) és el millor 
exemple per als universalistes. Tots els nens són univer-
salment humans en el sentit més estricte. Si un somriu a 
un nen petit, reaccionarà de la mateixa manera si és blanc o 
negre, nen o nena, tret d’un medi cultural o un altre. Al mateix 
temps, cada nen petit és totalment singular, individual, idiosin-
cràtic. La unitat del que és universal i del que és individual en 
l’ànima pot ser experimentada aquí de forma clara. Què passa 
després, generalment entre l’any i els 10 anys? Els nens han 
d’aprendre les condicions mínimes de la interacció humana, és 
a dir, les regles de la seva civilització. Aquesta civilització ja és 
diferent (de totes les altres), però en aquest nivell la diferència 
és abstracta. La concretització de la diferència ve més tard; el 
resultat d’aquest procés és el que podríem anomenar cultura 
en l’accepció més general del terme.

10 Insistir en l’acceptació de les normes domèstiques signi-
fica demanar als grups d’immigrants que renunciïn a alguns 
trets abstractes de la seva diferència, però en certa manera 
també significa que les seves diferències concretes no es 
vegin afectades. Seria enganyar-se a un mateix hipòcritament 
creure que això passa sense sofriment ni dolor. És l’obligació 
de l’amfitrió alleugerir aquest patiment i compensar el dolor: 
la compensació més gran és un nivell augmentat de respecte.

Els continguts de les obligacions de l’amfitrió i les de l’es-
tranger són de caràcter diferent, però les obligacions són 
recíproques, i han de fer-se tan simètriques en aquesta reci-
procitat com sigui humanament possible.

Extret de: “Diez tesis sobre la inmigración” (adaptació) 
El País, 30 de maig del 1992
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De les diverses definicions que sovintegen sobre globalització, 
prenc la del sociòleg i economista brasiler Oliver Dollfus: “El 
concepte de globalització està lligat a la idea d’humanitat que per 
primera vegada funciona com un tot, com un sistema únic, com 
un sistema-món la matriu i el motor del qual és el capitalisme.”

Cal començar dient que la globalització, un procés que confor-
ma la realitat actual, no és en si mateixa ni bona ni dolenta, 
ni un progrés ni un retrocés en la història de la humanitat. És 
una realitat històrica, el motor de la qual és l’economia im-
pulsada pel progrés tecnològic. La globalització —en la nostra 
llengua seria millor anomenar-la mundialització— senzillament 
és. És i, sens dubte, ens afecta profundament a tots.

El que passa és que no hi ha processos neutrals i asèptics. 
Les noves realitats socials es conformen amb dificultats, amb 
crisis, són i sembla que no siguin, per irrompre amb força 
després. I això ha passat amb la globalització, la tendèn-
cia dominant de la qual ha estat l’anomenada globalització 
neoliberal, que ha posat l’accent absolut en l’extensió dels 
mercats, en l’aspecte econòmic de la mundialització sobre 
els altres àmbits com la política o la cultura. I encara més. 
Ha posat l’accent en la mundialització dels fluxos de capital, 
en primer lloc, i dels mercats de béns i serveis, en segon 
lloc. De manera reduccionista, parlem de globalització quan 
només hauríem de parlar de globalització econòmica. Perquè 
la circulació de capitals no coneix fronteres, les mercaderies 
en coneixen algunes, però la lliure circulació de persones és 
una utopia per globalitzar. Quin contrasentit, oi?

No és el procés el que s’ha de criticar amb força, sinó la 
manera com es desenvolupa. L’actual procés de globalització 
genera molts més perdedors que guanyadors, està fomentant 
les desigualtats i l’exclusió social, i els seus beneficis es 
reparteixen molt malament. A més a més, concentra cada 
vegada més poder en menys mans —algunes empreses 
transnacionals, instàncies independents com els bancs cen-
trals, etc.— i amb menor control social, amb la qual cosa la 
democràcia s’afebleix. Al seu torn, aquest procés exacerba 
situacions d’exclusió com les generades per la bretxa del 
coneixement i injustícies com les promogudes per les econo-
mies de guerra que alimenten conflictes. A més, està tenint 
un impacte molt rellevant en la uniformització de les cultures 
i els valors dominants i dóna un lloc preeminent a la compe-
tència i a l’individualisme.

El món convertit en aldea va ser el futur pronosticat per 
mcLuhan els anys seixanta del segle xx, però avui la realitat 
ha superat la predicció. Tenim un món únic i interdependent, 
dominat per uns quants i amb patrons de conducta cada 
vegada més uniformes.

Parlem de la globalització*
Les principals tendències d’aquest procés de globalització 
són aquestes:

•  L’emergència d’una gran transformació generada per l’ano-
menada tercera revolució tecnològica i industrial, impulsada 
per l’electrònica, la informàtica i la biotecnologia.

•  Les economies cada vegada més interdependents.

•  La informació (especialment la referida a les noves tecno-
logies) que es difon de manera més ràpida i homogènia.

•  La lliure circulació de capitals, que passa a constituir l’eix 
de la globalització econòmica.

•  Un nou esquema de producció global que descentralitza els 
processos de producció. Així mateix, les empreses es des-
localitzen i els conceptes de producció nacional i producció 
estrangera ja no es distingeixen tan nítidament.

•  La integració de manera accelerada de les economies 
mundials, amb una obertura comercial creixent i l’eliminació 
de moltes barreres. No obstant això, les economies més 
fortes es reserven algunes mesures proteccionistes que 
no accepten per a les economies dels països en desenvo-
lupament. S’han consolidat els tres grans blocs regionals 
que dominen el concert mundial (Amèrica del Nord, la Unió 
Europea, Àsia-Pacífic) liderats pels Estats Units, Alemanya 
i el Japó, respectivament.

•  Formació d’aliances econòmiques estratègiques entre paï-
sos i entre empreses. Dinàmica creixent de fusions, adqui-
sicions i concentració de poder en megaempreses, a risc 
d’eliminar la competència.

•  Crisi de les ideologies que es presentaven com a alternatives 
per resoldre les conseqüències negatives del desenvolupa-
ment capitalista. Presenciem una manifesta propaganda 
del neoliberalisme com a únic corrent de pensament capaç 
d’explicar el fenomen de la mundialització.

malgrat que la globalització està accentuant la irracionalitat 
del sistema i les desigualtats entre les persones i entre els 
pobles, coincideixo amb els qui assenyalen aspectes positius 
d’aquest fenomen:

•  Obre grans oportunitats de creixement econòmic i facilita la 
innovació tecnològica.

•  Estimula el comerç internacional i afavoreix el creixement 
de la renda en l’àmbit general.

•  Afavoreix la unificació de l’espai econòmic mundial i facilita 
la desaparició de les fronteres, amb la qual cosa l’econo-
mia, la cultura i la política tendeixen a fer-se mundials.

Tanmateix, els aspectes negatius de la globalització actual 
són molt més nombrosos:

*El cinquè poder. La solidaritat activa. Xavier masllorens. Intermón Oxfam, col·lecció “Dossiers per entendre el món”, núm. 27. Barcelona, 2004.
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global afecta tots els aspectes de la nostra vida: com ens 
informem sobre altres pobles i altres cultures, les nostres 
eleccions diàries com a consumidors, la nostra relació amb 
les persones immigrants, les actituds que mostrem amb els 
nostres familiars, amistats i companys, etc.

Així mateix, el ciutadà o ciutadana global parteix del context 
mundial per no perdre la visió real de les causes dels proble-
mes —i molt especialment de la pobresa i la desigualtat—, 
però s’arrela en les situacions d’exclusió de la seva realitat 
local, prenent partit en la recerca de solucions concretes, 
comprometent-se en una realitat propera per no convertir-se 
en un teòric, o en un espectador del que passa, sinó que 
busca implicar-se per ser realment actor. Actriu. Ciutadà actiu.

La seva causa és la humanitat, la seva societat és el món. 
El desenvolupament dels pobles. L’educació per a la pau, la 
interculturalitat, la igualtat de gènere, la sostenibilitat, totes 
són la seva causa. Un món on totes les persones tinguin 
la plena possibilitat d’exercir els seus drets civils, polítics, 
socials i econòmics. Dit d’una altra manera, la ciutadania 
global busca la justícia social reconeixent la igualtat radical 
de drets de totes les persones, amb una actitud solidària 
amb totes elles, acceptant les responsabilitats que compor-
ten els drets i des d’una rea litat concreta en la qual participa 
activament.

Una utopia al nostre abast

I on són aquests àngels sense ales, aquestes persones pre-
ocupades pels problemes globals i compromeses en la seva 
realitat propera, respectuoses amb la diversitat, commogu-
des per la injustícia social, participatives, obertes al diàleg, 
disposades a actuar per fer un món més just i sostenible? 
Sincerament, després de rellegir les pàgines anteriors fins i 
tot jo mateix m’he espantat. Sembla que sigui una empresa 
desproporcionada, un impossible, una quimera. I no ho és. Es 
tracta d’una utopia que ja s’està fent possible, i no pas d’una 
quimera. Aquesta és la gran diferència: mentre la utopia ens 
marca la direcció que cal seguir, el camí que cal emprendre 
per fer realitat una cosa nova, la quimera és un somni inas-
solible, que només s’esdevé en la nostra imaginació.

Hi ha moltes persones, grups i moviments que ja estan tre-
ballant pel canvi, i la incorporació de cadascun i cadascuna 
de nosaltres depèn del punt de partida on ens situem, de la 
nostra voluntat d’incorporació a l’acció col·lectiva, i del conreu 
d’algunes actituds personals que suposen una petita revolució 
individual. Exercir la ciutadania, participar en els assumptes 
públics, mobilitzar-se, no solament és possible, sinó relativa-
ment fàcil... si hi posem els mitjans.

•  Accentua les diferències de renda i aprofundeix el procés 
de dualització de l’economia (exclusió creixent de més 
persones pobres).

•  Es produeix una pèrdua d’autonomia per part dels països 
i dels governs, amb la progressiva pèrdua de força de la 
democràcia en algunes regions i una revisió a la baixa del 
concepte de ciutadania.

•  Els governs nacionals retallen el seu marge de maniobra 
i depenen bàsicament de conjuntures internacionals. La 
competència internacional i la crisi fiscal han comportat 
l’augment de la desocupació i les despeses socials.

•  La liberalització dels mercats perjudica clarament els països 
en desenvolupament i els grups més pobres i vulnerables. 
L’exclusió i la desprotecció social són una conseqüència 
inevitable d’aquesta globalització.

•  El creixement econòmic d’algunes regions del món no es 
distribueix de manera equitativa entre la població dels 
països.

•  El model actual de creixement i consum de la població més 
rica té greus efectes sobre el medi ambient mundial i no 
és sostenible.

•  Accentua la dualitat entre les persones les condicions 
de les quals els permeten llibertat global de moviments i 
aquelles que estan privades d’aquesta llibertat i subjectes 
a un territori concret.

•  El poder econòmic està desarrelat del territori. La deslocalitza-
ció desvincula els beneficis econòmics de les conseqüències 
i les responsabilitats sobre la comunitat local. [...]

La ciutadania global és ciutadania activa

La identitat global busca una nova pràctica de ciutadania, a 
partir d’una presa de consciència que totes les persones som 
dependents les unes de les altres, i per això compartim res-
ponsabilitat sobre els problemes que afronta el món i sobre 
l’esforç necessari per solucionar-los.

És doblement global, perquè integra els diferents aspectes de 
la nostra vida, les diferents preocupacions socials, i també 
perquè ho fa des d’una perspectiva mundial i no pas nacio-
nal. I és activa perquè suposa una participació efectiva en 
la construcció social. És important que el procés mateix de 
construcció sigui participatiu, no autoritari, inclusiu, dialogant, 
respectuós amb la diversitat.

Assumeix una coincidència d’identitats, que no han d’entrar 
necessàriament en conflicte. Em sento extremeny, espanyol, 
europeu, i també ciutadà del món. Però aquesta nova identitat 
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