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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!

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.
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L’Àrea d’educadors
L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels materials
de Text-La Galera 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.

Cultura i valors ètics 2
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Registra’t i accedeix a la teva biblioteca
i a tots els recursos i els serveis exclusius.

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

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

Guia digitalitzada amb accés
directe als enllaços proposats.

Gestió personalitzada
de tots els recursos
dels teus llibres.

http://educadors.text-lagalera.cat/
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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’educació secundària obligatòria és el desenvolupament
en l’alumne d’unes competències personals, interpersonals 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 dimensió 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 responsables 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’autoregulació 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 projectar com es vol el món, amb capacitat imaginativa,
originalitat i sostenibilitat. Una capacitat que ens projecta 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’autocontrol).
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 interrogants 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.
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Dimensió sociocultural

ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ

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.

L’avaluació de la matèria Cultura i valors ètics ha de dotarse d’instruments d’avaluació variats i adequats per a fer
el seguiment acurat i la verificació posterior cap a l’adquisició de les competències d’etapa. La matèria conté dues
característiques rellevants per a una avaluació rigorosa:

Demana l’aprenentatge de les competències següents:

nològica, sinó que, com les dimensions que les agrupen,
les competències interactuen i s’interrelacionen. Això
comporta que les tècniques d’avaluació han de plantejar entorns que permetin distingir una competència de
l’altra i, a la vegada, que reflecteixin la relació entre si.

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.

1 La llista de les competències no és jeràrquica ni cro-

Exemples de tècniques d’avaluació:
• Observació del comportament espontani.
• Creació de situacions reals o simulades.
• Autoavaluació.

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

• Avaluacions creuades, mútues.

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

• Confecció d’obres que representin les situacions tractades.

Promoure en l’alumne la lectura, la interpretació i la
valoració, dins la creació literària i artística de la història, 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 participació 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.

• Redaccions espontànies que projecten l’actitud pròpia.
•C
 ròniques, exposicions que incorporin els judicis valoratius
que emeten les persones implicades.
• Presentació d’una notícia, un esdeveniment.
•C
 onfecció 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 contínua al servei d’aquesta obertura i dinamisme, adequats 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 verificarà el grau d’adquisició de cada competència. La detecció 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.

9
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Programació de segon curs
El currículum del Departament d’Ensenyament presenta una proposta dels continguts i dels criteris d’avaluació per a l’etapa de primer a quart d’ESO en la matèria
de Cultura i valors ètics. La proposta té caràcter orientatiu 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’habilitats i actituds.
Seguint aquesta orientació, els continguts de segon
curs de Cultura i valors ètics són els següents:

Dimensió personal (DP)
En aquesta dimensió es treballen…
• L a 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.
• L a promoció de les actituds ètiques i de relació que
afavoreixin la convivència i el progrés de la societat
inspirat en els valors universals.
• L a 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.
• L a superació de les limitacions i la projecció de com
es vol el món, amb capacitat imaginativa, originalitat
i sostenibilitat.

•P
oder i violència: formes (psicològiques, econòmiques...)
• Imaginació i creativitat aplicades a les situacions
ètiques
• L a resolució de conflictes, els dilemes

Dimensió interpersonal (DI)
En aquesta dimensió es treballen…
•E
 l 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).
• 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, 5, 6, 10, 12,
15, 23, 26 i 29.
Continguts de curs
•E
 l diàleg com a forma privilegiada de comunicació
d’idees, de sentiments i relació
• Les normes del diàleg: ordre, claredat, atenció,
intencionalitat
• L a formulació de les bones preguntes com a identificació de problemes i situacions

En el nostre projecte, aquesta dimensió es treballa
especialment en aquestes sessions: 2, 3, 4, 7, 8, 9,
11, 14, 28 i 30.

• L’origen i la construcció de prejudicis

Continguts de curs

En aquesta dimensió es treballen…

• Les lleis i les seves implicacions ètiques i socials

• L a 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.

• 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

Dimensió sociocultural (DS)

• L a comprensió i la valoració de les arrels culturals
com a dues capacitats diferenciades i complementàries.
En el nostre projecte, aquesta dimensió es treballa
especialment en aquestes sessions: 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25 i 27.
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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
•E
 ls principis que es desprenen de les tres cultures.
Exemples
•E
 ls grans relats i la seva aportació a la: literatura,
pintura, escultura, música, arquitectura, dansa, teatre, cinema
• Els criteris com a fonament de la presa de decisions
• La relació entre pensament i acció
•C
 iència i tecnologia com a àmbit de debat ètic (bioètica...)
•E
 l medi natural i les seves aplicacions (ètica del
consum, medi ambient)
• Les normes i els criteris del treball en grup i en
equip
•V
 alors i actituds a partir d’un sistema democràtic:
solidaritat, bé comú, compromís, diàleg

P
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PROGRAMACIÓ D’OBJECTIUS PER DIMENSIONS I SESSIONS
1

Valors i democràcia

6

Reflexionar sobre els valors
democràtics a través de
l’organització d’una ciutat.

3

Situació de les dones

7

Controlar les conductes de risc

Treballar el concepte de llibertat
i els seus límits aplicat a la igualtat
de gènere.

Autogestionar les pròpies conductes
considerant els criteris com a
fonament de la presa de decisions.

Potenciar una actitud crítica davant
de situacions de desigualtat entre
homes i dones.

Conèixer i tenir cura del propi cos,
desenvolupar hàbits saludables
i identificar conductes de risc.

Fer una assemblea a classe

11

Reconèixer el valor de la pluralitat
i de la diversitat per distingir-les
d’elements diferenciadors que
poden comportar la construcció
de prejudicis.

Entendre les normes eticopolítiques
implícites en la democràcia.

2

L’experiència de la immigració

8

Potenciar el diàleg per a la millora
de la convivència i identificar les
normes de participació en les
decisions col·lectives.

Cal renunciar a la diferència?

Analitzar les causes i les
conseqüències dels conflictes
bèl·lics.
Identificar actituds i estratègies
pacífiques de resolució de conflictes
des del compromís en les relacions
de convivència.

12

En nom de la llei

13

Treballar els drets humans aplicats
a la no-discriminació per raons
culturals i religioses, i a la defensa
de la dignitat humana.

9

Entendre el sistema de funcionament
de la democràcia parlamentària
i el procés legislatiu.

Saber formular preguntes
Aprendre a formular bones preguntes
com a identificació de problemes
i situacions.

14

Controlar els prejudicis
Entendre l’origen i la construcció
de prejudicis.
Valorar i aplicar el diàleg i la
mediació com a instruments
per resoldre els problemes
de convivència.

Els drets dels infants
Conèixer l’origen de la Convenció
dels Drets de l’Infant i els seus
àmbits d’aplicació.

Valorar el respecte i la tolerància
com a instruments per a resoldre
els problemes de convivència.

10

Visions del món modernes
i contemporànies
Entendre la cultura grecoromana,
la judeocristiana i la il·lustrada
europea a l’entorn de les
cosmovisions occidentals modernes
i contemporànies.

Treballar la pluralitat religiosa
a través del diàleg.

Reflexionar sobre les implicacions
ètiques i socials de les lleis.

5

Diàleg de religions

Organització democràtica
Conèixer i analitzar la situació de
la democràcia en el món actual
mitjançant la valoració del diàleg
i la participació ciutadana, i la
responsabilitat dels poders públics
envers la ciutadania.

Prendre consciència dels drets
i deures en l’àmbit escolar.

4

Cultura de la pau

15

Posar-se en la pell d’un altre
Valorar i aplicar el diàleg
i la mediació com a instruments
per resoldre els problemes
de convivència i els conflictes
d’interessos.
Treballar l’empatia.
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16

Humanitat amunt, humanitat
avall…

21

Responsabilitat a les xarxes
socials

22

Mil milions d’arbres

23

Reflexionar sobre el medi natural
i les seves aplicacions (ètica del
consum i medi ambient) a través
de l’exemple d’iniciatives individuals
i col·lectives per pal·liar la
deforestació.

19

Consum responsable

24

Conèixer els principis ètics
que es desprenen de la cultura
grecoromana, la judeocristiana
i la il·lustrada europea, presents
en la cultura occidental moderna.

Amagar el cap sota l’ala

Criteris i valors ètics:
no solament teoria

25

Els humans del futur
Reflexionar sobre l’evolució de
la ciència i la tecnologia centrada
a millorar la qualitat de vida
de les persones des del punt
de vista del debat ètic.

Guerra i desenvolupament
Analitzar les causes i les conseqüències
dels conflictes a escala mundial.
Identificar actituds i estratègies
de construcció de la pau des del
compromís.

28

Jocs perillosos
Reflexionar sobre les conseqüències
de la presa de decisions.
Debatre sobre els dilemes morals
aplicats a conductes de risc que
afecten la salut o la integritat
personal i la dels altres.

29

Fer un regal
Treballar l’autogestió de les
conductes mitjançant l’aprenentatge
dels propis èxits i fracassos.

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

Desenvolupar una actitud crítica
davant el consum excessiu i aplicar
estratègies de consum responsable.

Nosaltres decidirem què hem
de fer

27

Prendre consciència de la
importància de formular bones
preguntes com a identificació de
problemes a partir de la lectura d’un
fragment de Wonder, de R. J. Palacio.

Incidir en els valors d’un sistema
democràtic com la solidaritat, el bé
comú, el compromís i el diàleg.

20

Autonomia i responsabilitat

Veure la televisió
Aprendre a fer una interpretació
crítica de la realitat a través dels
mitjans de comunicació, incloent-hi
el llenguatge publicitari, per tal de
desenvolupar capacitats d’elecció
responsables.

Estimular la iniciativa personal per
assumir responsabilitats a través
de la literatura clàssica: l’Odissea
d’Homer.

Treballar la relació entre pensament
i acció a través de l’ús responsable
de les xarxes socials.

18

26

Conèixer els principis ètics que
es desprenen de la cultura
grecoromana, la judeocristiana i la
il·lustrada europea, presents en la
cultura occidental contemporània.

Entendre la cultura grecoromana,
la judeocristiana i la il·lustrada
europea a l’entorn de les
antropologies occidentals modernes
i contemporànies.

17

Ètica o ètiques?

P

Valorar la iniciativa personal
com a mostra d’afecte i de posar-se
en la pell de l’altre.

30

Medellín: de la por
a l’esperança
Reflexionar sobre el poder i la violència
a partir del cas de Medellín, una de les
ciutats més perilloses del món.
Valorar la responsabilitat pública
de l’Estat i dels seus dirigents envers
la ciutadania.

13

14
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Estructura didàctica
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.

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

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.

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

La informació s’exposa de
manera clara.

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

Amb preguntes de reflexió,
s’ajuda els nois i les noies
a ser més crítics.

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.

La sessió sempre acaba
amb un contrapunt de
reflexió.

Cultura i valors ètics 2
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DIMENSIÓ INTERPERSONAL
El color taronja indica que la
sessió pertany a la dimensió
interpersonal.

La sessió comença amb una
breu introducció al tema.

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.
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.

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).

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

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

Igual que en les altres
dues dimensions, després
d’una breu introducció o
presentació, la informació
s’exposa estructuradament i
clarament.

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.

El llibre està curosament
il·lustrat i documentat.

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.

Cada doble plana es tanca
amb una conclusió o
reflexió final.
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5
EL TREBALL
SESSIÓ A SESSIÓ
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sessió

• Defineix amb deu paraules què és una ciutat.

L’objectiu de la pregunta és sintetitzar la definició àmplia
del terme ciutat que es dóna en el llibre en una de més
curta però personal. Moltes definicions són acceptables
i permetran repassar els principals trets del terme ciutat.
• Distribuïu-vos els nou punts de la graella i feu un escrit
en què expliqueu el significat del punt que us ha tocat.

Novament es tracta que els alumnes expliquin
i desenvolupin amb les seves paraules una de les parts
de la definició per facilitar l’assimilació dels conceptes
i discutir-ne alguns aspectes.
6•7

Valors i democràcia
Dimensió interpersonal

Aquesta sessió està destinada principalment a plantejar
la qüestió de la democràcia local. Per fer-ho, es partirà,
primer, de la idea mateixa de ciutat i, després, es revisarà la complexitat dels serveis que pobles i ciutats
presten als seus habitants. Hi ha, per tant, dos conceptes
clau: ciutat i serveis municipals.
D’altra banda, a més de comprendre el que es presenta,
a través de diferents exercicis es vol també que els nois
i noies adquireixin un millor coneixement de la ciutat
on viuen.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• On et sents arrelat? Per què?

Resposta oberta.
• Es poden tenir arrels en llocs molt diferents i distants?

Naturalment, encara que moltes persones se senten
arrelades en un sol lloc, és possible tenir arrels en més
d’un lloc. L’experiència de la immigració fa que moltes
persones sentin que tenen arrels en més d’un lloc.
• De quins aspectes de la teva ciutat et sents orgullós? Quins
altres no t’agraden? Ara, poseu-los en comú i acordeu els
aspectes millors i pitjors de la vostra ciutat.

Resposta oberta. Aquesta activitat ha de permetre
fer una valoració individual dels aspectes positius i
negatius de la ciutat on viu cada noi o noia de la classe.
Després, en petits grups compartiran els punts de
vista i intentaran posar-se d’acord. L’exercici els ha de
permetre contrastar altres mirades sobre la seva ciutat i
debatre-les.

• Explica quines conseqüències negatives ha comportat
la urbanització.

Poden enumerar-se diverses conseqüències negatives
més o menys importants que podreu acceptar com
a bones, com per exemple: els barris degradats que
sovint envolten les grans ciutats, la despoblació i
l’abandonament del camp, l’anonimat i la convivència
amb desconeguts, l’enorme despesa energètica, la
necessitat de serveis que requereixen les ciutats, etc.
• Digues quines tres característiques defineixen millor la teva
ciutat.

Poden fixar-se en paràmetres econòmics (és una ciutat
agrícola destinada a…), culturals (a la primavera se
celebra la festa de…), esportius (hi ha una molt bona
tradició en esports, com…) o en els que els semblin
adequats per definir la seva ciutat.
• Tria un aspecte representatiu de la teva ciutat i fes una guia
per a visitants en aquest aspecte.

Aquesta activitat ha de servir perquè l’alumnat faci una
petita recerca per conèixer millor un aspecte de la seva
ciutat. Per exemple, poden fer una guia de les escultures
de la ciutat, dels restaurants, de les esglésies, dels
museus, de les sales de ball, etc.
• A què es refereix l’expressió “expansió de la vida urbana”?

A l’augment de la població que es viu a les ciutats.
• Què entenem per cada una d’aquestes finalitats humanes:
benestar, convivència, justícia social i sostenibilitat?

Benestar: Tenir cobertes les necessitats bàsiques i
gaudir d’un alt nivell de possibilitats de desenvolupament
personal.
Convivència: Viure plegats respectant-se i reconeixent-se
mútuament.
Justícia social: Donar a cadascú el que li correspon
d’acord amb el seu esforç i no permetre que ningú quedi
per sota del llindar de la pobresa.
Sostenibilitat: Que es pot mantenir indefinidament tot
respectant l’equilibri ecològic.
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• Per què la qualitat de les ciutats és tan important per a
assolir aquestes finalitats?

Una bona ciutat ofereix molts serveis de qualitat i,
per tant, facilita la consecució de les quatre finalitats
anteriors.
• Com creus que influeix en la teva vida la ciutat on vius?

Es tracta d’una pregunta destinada a ajudar a prendre
consciència de com influeix la ciutat en la vida de cada
persona (per exemple, la longitud dels trajectes diaris
o la manca de cinemes).
• Els barris de la teva ciutat són iguals? Per què?

Una altra pregunta destinada a observar la pròpia ciutat
i adonar-se que no tots els barris són iguals: n’hi ha de
residencials, de degradats, d’industrials, etc.
• Feu grups de tres, trieu dos barris de la vostra ciutat i
descriviu-los. Després, definiu cinc criteris i puntueu els barris
de l’un al deu.

L’exercici pretén que els alumnes delimitin, observin i
descriguin dos barris de la seva ciutat. Posteriorment, cal
que defineixin criteris de valoració i comparin els barris
a partir dels criteris. Els criteris poden ser molts, però
a tall d’exemple podem enumerar aquests: la quantitat
de botigues de primera necessitat, el nombre de places
públiques, els transports públics que hi arriben, els
equipaments esportius, etc.
• Explica com hauria de ser per a tu una ciutat o un barri
ideals.

La resposta ha de permetre imaginar quin tipus de barri
desitgen els alumnes. Els textos que escriguin poden
servir per valorar les propostes, analitzar la sostenibilitat,
la cohesió, la justícia, etc.
• Quins serveis adreçats als joves ofereix la teva ciutat?

Entre d’altres, s’han de tenir presents serveis com
l’educació, la joventut i el temps lliure, la cultura, els
equipaments cívics i els esportius, etc.
• Quins serveis farien falta per a millorar l’oferta de temps
lliure i d’esports?

Generalment, solen fer falta piscines, espais per fer
música en directe, espais per trobar-se, etc.

• Formeu grups de quatre i penseu un exemple concret de servei
per a cada un d’aquests àmbits. En acabar, poseu en comú els
resultats.

Resposta model:
Neteja
i manteniment

Promoció
econòmica

Convivència
i ciutadania

La brigada
d’esborrar
grafits

La fira anual per
a la indústria
local

Els mediadors
cívics

Habitatge
i obres

Equipaments
cívics

Transports
i mobilitat

Els controls de
les obres

Els casals

El servei
de bus

Comerç, mercat
i fires

Cultura

Esports

Seguretat

L’auditori

El palau
d’esports

La guàrdia
urbana

Bombers

Joventut
i temps lliure

Benestar social

Els mercats
municipals
Solidaritat i
cooperació
L’agermanament
amb altres
ciutats

La tasca de
prevenció de
despreniments

Empreses
municipals

Mitjans de
comunicació

La funerària

La ràdio
i la televisió
locals

Els intercanvis

Urbanisme
Els equips
d’estudis sobre
planificació
urbana

Educació
Les escoles
bressol

Medi ambient
La recollida
selectiva

Els assistents
socials

Salut i serveis
sanitaris
El servei
d’epidemiologia

• Consulteu el web de l’ajuntament...

La intenció d’aquest petit treball de recerca és
aconseguir reflectir la varietat de serveis que ofereixen
els ajuntaments a la ciutat i quin tipus de tasca és
pròpia de cada un.
• Consideres més senzill sentir-se arrelat a una ciutat petita
que a una ciutat gran?

Aquesta pregunta pretén reflexionar sobre el sentiment
de pertinença a una ciutat. En una ciutat petita són
més senzilles les relacions de proximitat, però no són
necessàriament difícils d’assolir en una ciutat gran, ja
que la vida als barris pot fer les funcions que fa una
ciutat petita.
PER A SABER-NE MÉS

• Al web de la Generalitat de Catalunya es poden consultar tot tipus d’indicadors de cadascun dels municipis de
Catalunya, ja sigui referents a la població, l’economia, la
societat o el territori: http://www.google.com/publicdata/
explore?ds=z1foifl1a0gsn2_&hl=ca. L’alumnat pot consultar les dades corresponents a la seva localitat tant per
conèixer-les com per comparar-les amb d’altres de similars.

2
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Situació de les dones
Dimensió personal

Les dades objectives que conté el text volen palesar una
realitat que per a molts adolescents és quasi invisible,
fins i tot poden sentir-se temptats de negar-la. Però
aquesta situació, amb les dades al davant, els pot semblar increïblement injusta.
La frase clau en aquest text és en el primer paràgraf: “Si
res no canvia...” Efectivament, es tracta que els nois i les
noies no solament contrastin dades, analitzin la situació
i treguin conclusions, sinó que també se sentin cridats
a canviar-la.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

1. POSA’T en la pell de la Martina:
Totes les dades de la lectura “No és broma” s’han
extret de les fonts que es detallen en la taula annexa.
El primer fet que aquesta pregunta plantejarà és la
diferent resposta que donaran noies i nois.
Pot ser, fins i tot, que segons l’origen social de
l’alumnat, hi hagi nois que afirmin que tindran més
problemes, perquè elles “sempre poden trobar un bon
marit”. Convé no entrar en discussions prematures
que enterboleixin el tema.
Aquesta diferent resposta ajudarà a palesar el
problema de la discriminació per raons de gènere.

sessió

Fets que fan
pensar

Dones

Homes

Pobresa mundial

70 %

30 %

Analfabetisme
(16 % població
mundial)

64 %

36 %

UNESCO,
2015

Carrers dedicats
a persones
a Barcelona

7%

43 %

Institut Català
de la Dona,
2015

Condemnes per
homicidi (2014,
Espanya)

98 (dones
condemnades)

1.197
(homes
condemnats)

INE

Taxa d’activitat
(2015, Espanya)

53,7 %

65,7 %

IDESCAT

Taxa d’atur (2015,
Espanya)

23,7 %

20,9 %

IDESCAT

Titulació
universitària
(2015, Espanya)

60 %

40 %

PwC

Salari anual més
freqüent (2013,
Espanya)

14.502 €
bruts anuals

17.499 €
bruts anuals

INE

Guany per hora
(2013, Espanya)

13,18 €/hora

16,1 €/hora

INE

Magistrats
al Tribunal
Constitucional

5

54

El País, 2013

Diputats
i diputades
(Parlament de
Catalunya, 20152019)

38,5 %

61,5 %

Institut Català
de les Dones

Alcaldes
i alcaldesses
(Catalunya, 20152019)

18,4 %

81,6 %

Institut Català
de les Dones

Ibex 35 (dones
directives, 2015)

3

Directius en grans
empreses (2015)

10 %

Any / font

90 %

Víctimes
18.412
de violència
domèstica
o de gènere (2014,
Espanya)

INE

Temps al dia
dedicat al treball
domèstic (2010,
Espanya)

4h 7’

1h 54’

Institut de la
Dona i per
a la Igualtat
d’Oportunitats

Esperança de vida
en néixer (2013,
Espanya)

85,6

80,0

INE, Mujeres
y hombres en
España 2013

Excedència per a
la cura de familiars
(2014, Espanya)

6.923

1.253

Institut de la
Dona i per
a la Igualtat
d’Oportunitats

Permisos de
maternitat/
paternitat (2015,
Espanya)

273.181

5.208

Institut de la
Dona i per
a la Igualtat
d’Oportunitats
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2. PENSA i comenta en grup:
Es tracta que cada persona s’obri una perspectiva
esperançada. Com que és una qüestió que abasta
tots els aspectes de la vida, no cal esperar decisions
polítiques, sinó personals, en les relacions familiars,
les converses, els acudits, les burles, la col·laboració
en el treball domèstic...
3. ACTUALITZA les dades:
És una activitat que pot fer l’alumnat especialment
interessat i que pot completar-se amb altres fonts
esmentades en tota la unitat.
4. IMAGINA el teu futur:
Aquesta activitat requereix un cert repòs i confiança, si
es vol fer bé. Prepareu fulls en blanc i sobres, repartiulos als nois i les noies i demaneu-los que imaginin
el seu futur fins als 33 anys i que pensin en temes
com acabar l’ESO, fer altres estudis, l’emancipació, la
parella, el treball... És millor tancar els ulls i fixar la
imatge dels 33 anys... Quan hagin acabat, cadascú ha
de ficar el full en què ha escrit tot el que ha imaginat
en un sobre i posar-hi el nom. L’activitat pot durar una
hora.
5. LLEGEIX el poema del marge i contesta:
Aquestes respostes són només orientatives.
1 És un poema que celebra aquest dia, el Dia
Internacional de les Dones.
2 Convoca les dones de qualsevol edat, classe i època
a combatre la violència i la por. El que deixen són
el treball domèstic. Hi ha un volgut lligam amb les
dones de tota edat, atesos els estris tradicionals, les
escombres, els cossis, el blauet.
3 No són les armes de la mort, ni del poder, ni dels
diners, sinó de la vida.
4 La primera és “les dones / que cremaren ahir”;
la segona és “i plourà i farà sol”, vers de la cançó
popular. Reforça el lligam amb les dones de
qualsevol època i subratlla el moment meravellós,
inèdit, exaltant de ploure i fer sol.
5 Tria el mot vindicar, que significa defensar alguna
cosa davant una injustícia, per tal d’evocar el llibre
de Mary Wollstonecraft Vindicació dels drets de les
dones (1792). La nit connota un espai misteriós,
alternatiu, l’espai de les dones, i la paraula DONA
promou la visibilitat d’aquestes.
6 Ho deixa a la imaginació de cada intèrpret. El que
és clar és que és un arbre: arrelat a la terra, i amb
moltes branques, és a dir, hi ha moltes formes
d’alliberament.

PER A SABER-NE MÉS

• Es pot consultar l’argumentari del Programa d’Igualtat entre dones i homes en el Treball elaborat per la Generalitat
de Catalunya titulat “10 perquès per la igualtat” (http://
www.gencat.cat/treball/doc/doc_22277908_1.pdf).
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· Interrompre el nostre interlocutor sense reflexionar
sobre el que aquest defensa o proposa.
• Proposa tres temes que consideris adequats per a parlar en
una assemblea de classe.

Resposta oberta.
• Pensa i digues si hi ha cap motiu per a no fer assemblees.

Les assemblees són un instrument de participació i,
en aquest sentit, no fer-ne sobre cap tema fa que ens
sentim més allunyats i menys implicats amb un projecte,
en aquest cas, el del nostre centre educatiu i el seu
funcionament.
10 • 11

Fer una assemblea a classe
Dimensió personal

De vegades tendim a creure que el nostre alumnat ja
sap fer una assemblea, i en general és així. Malgrat
això, de vegades hem tingut la desagradable impressió
que hi ha aspectes que es tendeixen a oblidar: seguir un
ordre del dia, escoltar les opinions dels altres i expressar
clarament les pròpies, detallar com es duran a terme els
acords, fer votacions adients al tema...
Per això es proposen activitats per revitalitzar aquest
aspecte essencial de la vida a les escoles.

• Com a complement, podeu aplicar aquest “test de
l’assemblea”:
– Si tot va bé...

· Tothom ha pogut explicar-se.
· Tothom que ha volgut opinar ho ha fet.
· Ningú no s’ha sentit poc escoltat.
· T othom ha votat pensant en el que estava disposat
a fer i el que era millor per a la classe.
· No s’ha avergonyit ningú per dir el que pensava.
· S’han separat els problemes de les persones.
· Tothom ha parlat del tema en el seu moment.
· S’ha decidit el millor possible.
– Però si no tot va bé...

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Imagina possibles usos incorrectes de l’assemblea.

Una assemblea posa de manifest diversitat de
postures i opinions però no ha de servir, en cap cas,
per desqualificar o acusar persones. Les assemblees
sempre tenen una finalitat constructiva.
• Fes una llista d’actituds o conductes que faciliten la bona
marxa d’una assemblea i una altra d’actituds i conductes que
la dificulten.

Conductes que faciliten la bona marxa de l’assemblea
(les respostes següents són orientatives):
· T enir una bona disposició per a escoltar les altres
posicions.
·A
 companyar la defensa de la pròpia postura
d’arguments sòlids.
·E
 star disposat a reconduir el propi punt de vista per
arribar a una entesa.
Conductes que dificulten la bona marxa de l’assemblea
(les respostes següents són orientatives):
·M
 ostrar-se intransigent i immobilista amb la pròpia
opinió.
· No respectar els torns de paraula.

·N
 omés han parlat els que més cridaven, però ningú
no ha escoltat.
· Molts volien parlar, però no han pogut fer-ho.
·S
 ’ha votat sense saber exactament què es votava
i sense valorar-ne les conseqüències.
·S
 i algú hagués volgut manipular l’assemblea, li hauria
estat fàcil fer-ho (proposant alternatives confuses,
fent que no s’estigués atent, comptant malament els
vots...).
· Ens hem enfadat i no hem pres bones decisions.
PER A SABER-NE MÉS

• Per aprofundir en la preparació i desenvolupament d’una
assemblea es pot consultar el document següent: https://
dretsocialseixample.files.wordpress.com/2010/12/
assemblea-funcionament.pdf.
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– Disposició addicional: especifica els àmbits d’aplicació
de la llei.
– Disposicions transitòries: marca les etapes i els
terminis d’adaptació a la llei per part de totes les
parts afectades.
– Disposició final: autoritza el Govern a portar a terme el
desplegament de la llei.
• Activitats: feu una cerca, a través dels mitjans de comunicació
digitals, dels trets més importants de la Llei de seguretat
ciutadana. Penseu arguments a favor i en contra de la llei.

12 • 13

En nom de la llei
Dimensió personal

Les lleis tenen una importància cabdal en el funcionament d’una societat, però el llenguatge enrevessat del
seu contingut fa que sovint la ciutadania les senti molt
llunyanes. En aquesta sessió es donen unes nocions bàsiques del procés legislatiu i, alhora, es parteix d’exemples concrets de lleis per reflexionar sobre les seves
implicacions ètiques i socials.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Entra en el web del Parlament de Catalunya i fixa’t en les lleis
que han estat aprovades recentment.

Cal fer una mirada a les darreres lleis aprovades, parant
especial atenció en aquelles que pretenen incidir en
el benestar de les persones, ja que ens serviran per
analitzar-ne les seves implicacions. Per exemple, la
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica.
• Busca el contingut de la Llei del voluntariat i de foment de
l’associacionisme i determina’n les parts.

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment
de l’associacionisme: la nomenclatura correspon al
número de llei aprovada durant el 2015 (25) i a la data
de la seva aprovació (30 de juliol). També s’hi indica la
referència de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, així com l’origen de la iniciativa
legislativa (en aquest cas, la Comissió de Benestar,
Família i Immigració).
– Preàmbul: contextualitza el tema al qual fa referència
la llei i exposa els motius pels quals s’impulsa.
– Disposicions generals: estableixen els objectius de la
llei.
– Altres capítols: agrupen tots els articles pels quals es
regeix la llei.

Es poden consultar diversos articles d’anàlisi sobre
l’anomenada “llei mordassa” en què s’argumenta per
què alguns capítols de la llei vulneren determinats drets
fonamentals. També es pot accedir a informació sobre
l’assetjament que van patir alguns polítics (escarnis
o “escraches”) a les portes de casa seva i, per tant,
també les seves famílies, pel fet de no haver donat
suport a determinades polítiques socials. (Vegeu-ne
alguns exemples en l’apartat Per a saber-ne més).
• Creus que és necessària la redacció d’una llei que, en
definitiva, vetlla pel respecte a la diferència? Per què?

El cas de la Llei contra l’homofòbia ha de servir de punt
de partida per a dues reflexions:
1U
 na d’explícita sobre el col·lectiu de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals: fins a quin punt
són persones acceptades a la societat i, en concret,
als centres educatius? Es pot fer referència al “cas
Alan”, el noi transsexual que es va treure la vida a
causa de l’assetjament escolar que patia.
2U
 na altra sobre la utilitat o no de posar normes que
“castiguin” determinades conductes com a mesura
dissuasiva. Per exemple: és necessari posar multes
o amenaçar de retirar el carnet a les persones que
condueixen sota els efectes de l’alcohol? No n’hi
hauria prou a conscienciar la societat dels riscos que
comporta conduir begut?
• Quina llei t’agradaria instaurar si fossis diputat o diputada del
Parlament?

Resposta oberta.
PER A SABER-NE MÉS

• Si voleu aprofundir en les diverses valoracions sobre la
Llei de seguretat ciutadana podeu consultar els articles
següents:
–L
 egitimitat, límits i dubtes de l’”escrache”, Eudald Calvo:
pàgina 67. Pot ser interessant que plantegeu a classe
un debat sobre el tema a partir de la lectura d’aquest
article.
–1
 5 accions penalitzades per la ‘llei mordassa’: http://
www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/coses-quepenalitza-llei-mordassa-3766931
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–L
 os siete derechos fundamentales que limita la ‘Ley
Mordaza’: http://www.eldiario.es/sociedad/Ley-Mordazavigor-manana_0_403859798.html
– ¿ Qué es el ‘escrache’ que tanto temen los políticos y el
Gobierno?: http://noticias.lainformacion.com/espana/
que-es-el-escrache-que-tanto-temen-los-politicos-y-elgobierno_JuuTZY0od8ysnE53o3xAN2/
• Si voleu aprofundir en la realitat de les persones del col·
lectiu LGTBI que va propiciar l’aprovació de la Llei contra
l’homofòbia:
–E
 l parlament català aprova la primera llei que sanciona l’homofòbia: http://www.vilaweb.cat/noticia/
4213243/20141002/parlament-catala-aprova-primerallei-sanciona-lhomofobia.html
– “ El cas de l’Alan no és un suïcidi, és un assassinat social”: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/
concentracio-contra-lassetjament-escolar-pel-suicidi-dunmenor-transsexual-4779735
– També es pot veure el reportatge del programa “30
minuts” dedicat a menors transsexuals (Trànsit, menors
transsexuals): http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30minuts/transit-menors-transsexuals/video/5594046/
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• Quin tipus de preguntes fa Bob Dylan?

Les preguntes que fa Bob Dylan són retòriques.
• Quin creus que era el seu objectiu en fer-les? N’esperava una
resposta?

Les preguntes retòriques de la cançó no busquen una
resposta determinada, sinó que fan una crida a la
consciència de la humanitat. Les preguntes tenen un
to de desconcert i de reivindicació. L’autor es demana
quant patiment haurem de suportar fins a crear un món
més just.

14 • 15

Saber formular preguntes
Dimensió interpersonal

Al llarg del dia, fem de manera intuïtiva preguntes que
tenen una gran varietat d’intencions i registres. No obstant això, paga la pena aturar-se a reflexionar sobre el
sentit, les finalitats i els tipus de preguntes que existeixen i entrenar-les conscientment per a ser més assertius
i efectius a l’hora de fer-ne. Per això, la sessió té una part
de teoria i reflexió sobre els diferents tipus de preguntes
i una altra part en què cal posar-ne en pràctica de manera més conscient.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Posa un exemple de cada tipus de pregunta.

Resposta model:
− Preguntes obertes: Què en penses? Com et sents?
− Preguntes tancades: Tens fred? Estàs bé?
− Preguntes reflexives: Has pensat mai...?
−P
 reguntes directes: De quin gust vols el gelat? On vols
anar, al cinema o al teatre?
−P
 reguntes retòriques: Qui ho netejarà després, tot
això? (en to de queixa). I què faré, jo, ara? Què faré
quan acabi l’institut?
• Quina és la tipologia de pregunta que més fas servir?

Resposta oberta.
• Què vol dir fer una pregunta fora de context?

Diem que una pregunta està fora de lloc o de context
quan el seu contingut i les seves formes no s’adeqüen
al lloc, la persona i el moment per a fer-la, quan fa
referència a aspectes privats dins un grup en què no
hi ha gaire confiança, a temes delicats que requereixen
una atmosfera determinada o quan implica revelar dades
massa personals.

• Informa’t sobre què passava al món cap als anys seixanta del
segle passat que pogués inspirar Bob Dylan a escriure aquesta
cançó.

Resposta model: Bob Dylan va escriure aquesta cançó
en un període de tensió i conflicte internacional sense
precedents. Era un temps en què regnava un clima
de desconfiança i irritació d’una meitat del món cap a
l’altra. El conflicte estava encapçalat pels Estats Units i
la Unió Soviètica, que lluitaven indirectament entre ells
per tal d’homogeneïtzar arreu el model socioeconòmic
que representaven. Els Estats Units encarnaven el model
capitalista i la Unió Soviètica, el comunista. L’enviament
de tropes al Vietnam del Nord per part dels Estats Units
o l’amenaça de bombardeig a territori americà per part
del govern cubà controlat pels soviètics són escenes
representatives d’una atmosfera prebèl·lica que es va
allargar durant més de quaranta anys i que es va saldar
amb milions de morts a tot el món. És el que avui
coneixem amb el nom de guerra freda.
• Hem dit que un bon consell per a fer preguntes és mostrar una
bona disposició a escoltar la resposta. Per què és important?
Creus que això és fàcil d’aconseguir? Què ens pot ajudar a
fer-ho possible?

Resposta model: Fàcilment, quan fem una pregunta,
seguim capficats amb els nostres pensaments i
inquietuds. Per això, tant important és fer una bona
pregunta com parar atenció i obrir-se de veritat a la
resposta i a l’opinió de l’altre. Això no sempre és senzill.
Ara bé, fer-ho és imprescindible perquè hi hagi un diàleg,
que s’enriquirà de les opinions, els pensaments i els
coneixements de tots els interlocutors. Com més ens
esforcem i ens entrenem a fer-ho, millor ens en sortirem.
Algunes eines per a aconseguir escoltar de veritat poden
ser aquestes: no interrompre mentre l’altre respon,
no construir arguments mentalment mentre escoltem,
adoptar una actitud d’atenció, evitar pensar en altres
coses, no distreure’s, no voler acabar les frases de
l’altre, deixar una pausa quan l’altra persona deixa de
parlar i no precipitar-se traient conclusions i solucions.
Per a entrenar-se...

Es tracta d’un joc dramàtic, el desenvolupament del qual
dependrà de la imaginació dels alumnes i de la capacitat
empàtica dels dos amics a l’hora de fer les preguntes

Cultura i valors ètics 2

adequades. Per a facilitar que els alumnes realitzin
adequadament l’activitat, cal donar un temps perquè
cada parella pugui preparar el diàleg. Es pot ajudar els
alumnes proposant-los que recordin alguna situació
viscuda similar a la que planteja l’exercici que els ajudi a
escriure un guió adaptat.
Quan els alumnes hagin de representar el diàleg, es pot
demanar als companys que fan d’observadors que es
fixin en les eines que han utilitzat els personatges per a
formular les preguntes. D’aquesta manera es pot facilitar
la reflexió al voltant de la dinàmica.
PER A SABER-NE MÉS

• Els alumnes poden aprendre més aspectes sobre com
poden fer preguntes que ens apropin a la realitat i a la
vivència d’algú veient qualsevol dels vídeos del programa
El convidat de Televisió de Catalunya, en què el presentador
passa dos dies amb diferents personalitats per conèixer i
entendre diverses opcions de vida. El programa està disponible a TV3 a la carta.
Poden veure algun dels capítols i seleccionar les millors
preguntes i aquelles que no han considerat tan encertades
i justificar el perquè.
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2. Què heu anotat sobre la família que us ha tocat observar?
López de Colòmbia: la mare va arribar fa quatre o cinc
anys i els fills, en fa dos; va venir a cuidar una senyora
gran.
Derfoufi del Marroc: va venir a treballar.
Ballesteros d’Andalusia: va arribar a Catalunya amb vint
anys per servir en una casa.
Cardozo de l’Argentina: fa 17 anys que són a
Catalunya; la família era d’origen català.
Borni del Marroc: van arribar l’any 1989.

16 • 17

L’experiència de la immigració
Dimensió interpersonal

El documental, elaborat per joves, mostra les opinions de
set famílies que s’han instal·lat a Catalunya.
Si a la classe hi ha nois i noies dels mateixos països de
procedència que les famílies del documental, la seva
experiència pot servir per enriquir, contrastar i completar
la visió que se’n dóna. També serà interessant recollir les
experiències dels alumnes que provenen d’altres indrets.
En tot cas, el treball més rellevant serà l’empatia, l’entrenament de la capacitat que tenen els nostres joves per
posar-se en la pell de la persona migrant.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Mentre veus el documental
• Digues en quin moment del vídeo surt la frase que correspon
al títol d’aquesta activitat: “An immigrant is an ordinary
person, like you”.

La frase la pronuncia el senyor Chaplin una única vegada
al final del vídeo.
• El vídeo presenta les opinions de set famílies. Per parelles,
anoteu els punts de vista de les diferents famílies.

Repartiu les famílies entre els nois i les noies perquè
anotin durant el documental les opinions que expressen
els membres de la família que els ha tocat.
Després de veure el documental

1. Per quines raons creus que les persones emigren?
La raó principal per emigrar acostuma a ser
econòmica, és a dir, s’emigra per buscar un lloc amb
més oportunitats de treball i, en definitiva, una vida
millor.
Les guerres o la persecució política solen ser també
una causa d’emigració freqüent.

Maikol de la República Dominicana: fa cinc anys que
són a Catalunya.
Chaplin d’Anglaterra: fa 23 o 24 anys que va arribar
perquè li van oferir una feina.
3. Si haguéssiu de viure en un altre país, creieu que també
hauríeu protagonitzat anècdotes semblants a les que heu
anotat?

Es tracta de posar-se en la pell dels immigrants i
pensar quin tipus de peripècies, dificultats i anècdotes
es podrien viure.
4. De quins temes es parla en el reportatge?
Es parla sobre els amics, el menjar, l’idioma, el clima,
el ritme de vida, l’enyorança, les arrels.
Amics: “Aquí he encontrado a mis amigos”, “Creía que
estaban enfadados conmigo porque gritaban, pero era
su manera de hablar.”
Menjar: “No me acostumbraré al cerdo, al principio ni
sabía lo que comía: botifarra amb mongetes”, “Todo lo
compraba a un kilo”, “Al principio comíamos mucho de
esto…”
Idioma: “No pensava que parlessin català, però m’ha
resultat fàcil entendre’l”, “Para formar una amistad en
profundidad debes saber la lengua”, “Conversaciones
bilingües muy chocantes”.
Clima: “Muy diferente, clima aburrido, la calma de la
naturaleza, el polen me pareció veneno.”
Ritme de vida: “La gente aquí es muy nerviosa, se vive
muy intensamente, mucho más estresada.”
Enyorança: “Falta mi familia y mi país, cada dia echo
de menos mi país.”
Arrels: “Yo me considero ya catalana”, “Este es mi
país”, “Yo ni soy inglés, ni catalán ni nada soy yo.”
5. Segons el teu parer, immigrar és una aventura, un drama,
una oportunitat? Per què?

Cada alumne dirà què n’opina, però normalment el
fet d’immigrar té un component de drama perquè
s’abandona la pròpia terra sense tenir-ne ganes o
empès per la necessitat de trobar una millor forma
de viure. Malgrat tot, també pot convertir-se en una

Cultura i valors ètics 2

aventura, i de fet tots els immigrants esperen que
sigui una oportunitat.
6. Si haguessis d’emigrar, què és el que més et costaria?
Resposta oberta.
7. Què penses de la frase en anglès que s’esmenta
al documental? Comenta-la per escrit.

La frase és “An immigrant is an ordinary person, like
you.” La pregunta queda oberta a les argumentacions
dels alumnes, però d’una manera o altra haurien de
destacar la tesi bàsica: que les persones tenen la
mateixa dignitat independentment que siguin o no
immigrants.
• Investiga si al teu barri hi ha algun casal que acull persones
de fora. Quina cultura promou? Quines activitats s’hi fan?

Es pot plantejar aquesta activitat com un petit treball de
camp, en què els alumnes poden buscar espais físics
dedicats a una cultura concreta o bé espais de trobada
o de reunió d’associacions de persones immigrades
d’altres països.
• Imagina que acabes d’arribar a una nova ciutat. Fes una llista
de les coses que els seus habitants podrien fer per ajudar-te a
adaptar-t’hi.

Resposta oberta. Es poden suggerir idees
d’acompanyament de les persones nouvingudes per
donar-los a conèixer el barri o la població i la seva gent,
i per facilitar-los l’aprenentatge de la llengua local, com
ara l’organització de festes i fires.
PER A SABER-NE MÉS

• Si voleu aprofundir en l’experiència de l’emigració podeu
consultar aquestes pàgines web:
–– Xarxa Catalans al món: http://catalansalmon.com/
–– Mapa de les comunitats catalanes a l’exterior: http://
afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comuni
tats_catalanes_de_l_exterior/mapa_de_les_comunitats_
catalanes_de_l_exterior/
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Titular 5. La conducta de risc és el sexe sense protecció.
Pretenien divertir-se i el resultat són malalties de
transmissió sexual i embarassos no desitjats.
Titular 6. La conducta de risc és la conducció imprudent.
Pretenien divertir-se i els resultats són morts i
minusvalideses per a tota la vida.
• Quines són les activitats que més t’agraden? Què t’aporten?
N’hi ha cap al qual estiguis “enganxat”? En què notes que una
activitat et fa perdre el control? Com creus que afecta això
la teva salut? I les teves relacions? Et veus capaç de tornar a
tenir control sobre aquella activitat? Ho vols fer? Per què?

18 • 19

Controlar les conductes de risc
Dimensió personal

El benestar no depèn solament de les prestacions socials, els serveis de l’Administració i les ajudes dels que
ens envolten, sinó també de la cura i el respecte que
cada un té amb ell mateix. Dit d’una altra manera, de la
capacitat per evitar conductes de risc. A més de presentar i sensibilitzar davant de diferents conductes perilloses, la secció vol treballar la capacitat d’autocontrolar-se
per tal d’evitar situacions innecessàries de risc.
Tota la primera part de l’activitat està destinada a prendre consciència de situacions de risc que poden afectar
l’alumnat. La segona part presenta un seguit de passos
o recomanacions conductuals que ajuden a mantenir
l’autocontrol. Cal que els tinguin clars i que entenguin
que són un recurs per aplicar-lo en situacions en les
quals s’està en perill de perdre el control.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Quina conducta de risc es planteja en cada titular? Quin era
l’objectiu inicial dels col·lectius protagonistes de les diferents
notícies i què va aconseguir cadascun?

Titular 1. La conducta de risc és el dèficit d’alimentació.
Pretenien estar prims i van començar a patir trastorns
alimentaris, com l’anorèxia o la bulímia.
Titular 2. La conducta de risc és el dèficit de son.
Pretenien divertir-se i el resultat són malalties
metabòliques.
Titular 3. La conducta de risc és el consum de drogues.
Pretenien divertir-se (i potser evadir-se) i el resultat són
alteracions mentals.
Titular 4. La conducta de risc és la mala i excessiva
alimentació. Pretenien, probablement, satisfer l’ansietat
i el resultat són trastorns metabòlics (diabetis i altres) i
cardiovasculars derivats de l’obesitat.

Quant a les activitats que “enganxen” i fan perdre el
control, generalment els adolescents no en perceben
el risc, pensen que ho tenen tot controlat. Cal que
els alumnes reflexionin sobre la sobrevaloració de la
capacitat de control, per exemple, i que intentin deixar
de fer allò que diuen que controlen durant dos dies.
Per a entrenar-se...

1 T ant en un cas com en l’altre, es tracta que l’alumnat
reflexioni sobre la capacitat d’autocontrolar-se i
d’anticipar les conseqüències de determinades
conductes. Alhora, cal buscar els elements positius del
fet de tenir curiositat per assumir reptes desconeguts
distingint, això sí, els que són saludables dels que no
ho són.
2 Resposta oberta.
PER A SABER-NE MÉS

• A la xarxa hi ha diversos vídeos resultants d’un taller realitzat a la Nau Jove a juliol de 2015, per a la reflexió de
manera activa sobre la prevenció d’addiccions i conductes
de risc. Aquests vídeos també poden servir de referència
per tal de desenvolupar el punt 2 de l’activitat “Per a entrenar-se...”.
– “ Per a desconnectar no em fan falta drogues”: https://
www.youtube.com/watch?v=WRJRaFYaVpE
– “ No em fa falta beure per a marejar-me”: https://www.
youtube.com/watch?v=BAfbzWqQRlw
– “ No et fa falta una cerveseta per a refrescar-te”: https://
www.youtube.com/watch?v=F_V8FK7JVyU

Cultura i valors ètics 2
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3E
 s proposa que els alumnes elaborin una definició
pròpia d’igualtat tenint en compte les idees i les
reflexions de l’exercici anterior.
• Alguna vegada t’has sentit discriminat per algun aspecte del
teu físic?/ Alguna vegada has rebutjat algú pel seu aspecte
físic?/ Alguna vegada has renunciat a ser com ets per por de
ser diferent?

Respostes obertes. La idea és portar la temàtica al
terreny de les experiències personals, perquè ens
serveixen per a adonar-nos de com podem ferir altres
persones i reflexionar sobre la necessitat de tractar els
altres com ens agrada que ens tractin a nosaltres.
20 • 21

Cal renunciar a la diferència?
Dimensió personal

Aquest curt ofereix el testimoni d’una noia a la qual fan
renunciar a vestir un hijab, expressió de la seva identitat.
Això pot servir de punt de partida per a compartir experiències que es donen en el dia a dia del centre escolar i
que tenen a veure amb l’estigmatització de col·lectius i
persones, la creació de grups en funció d’aspectes físics
o el rebuig o el desconeixement de trets culturals amb
què convivim. La sessió també permet deixar clara la
diferència entre la igualtat de drets i oportunitats i la
diversitat dels valors de cadascú, cosa que enriqueix
l’escola, en particular, i la societat, en general.

• Què creus que et pot aportar el fet de relacionar-te amb
persones d’altres cultures?

Resposta model: Es tracta d’un mitjà privilegiat per a
intercanviar maneres de veure el món. Aquest intercanvi
ens pot fer qüestionar formes pròpies —que potser
sempre hem donat per naturals—, pot donar entrada a
nous valors i, també, pot fer-nos prendre consciència
dels valors positius de la pròpia cultura.
Activitat (per parelles…).

Aquesta activitat té l’objectiu d’experimentar com la
persona és molt més que allò que mostra. En realitat,
allò que ens fa humans és que tots tenim desitjos,
aspiracions, pors i vivències profundes. I, de fet,
conèixer-nos des d’aquesta perspectiva és allò que ens
apropa els uns als altres.
• Què creus que volia expressar l’autor amb aquesta cançó?

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Mentre veus el curtmetratge

− Resposta oberta.
− F rases que fan referència a la idea d’igualtat: “Todos
somos iguales, no queremos diferencias de los
alumnos.” “Sean de donde sean nos da igual, aquí no
discriminamos a nadie.” “No querrás ser la rara de la
clase, ¿no?”
−P
 odem apreciar com cadascun dels companys
expressa de manera diferent la seva identitat.
Després de veure el curtmetratge

1 Respostes obertes.
2A
 quest exercici pretén que els alumnes reflexionin
sobre les diferents accepcions que pot tenir la paraula
igualtat. Encara que el terme es faci servir sovint, en
alguns casos queda associat a la idea d’homogeneïtat
dels alumnes, mentre que en altres casos fa referència
a l’equitat, és a dir, la igualtat de condicions i
oportunitats. La primera accepció resta riquesa al
terme, mentre que l’altra n’hi suma.

Per tal de respondre aquesta pregunta, els alumnes
poden veure el videoclip oficial de la cançó (https://www.
youtube.com/watch?v=eGEC9XDxVVs).
Podem veure una metàfora entre la figura de la gota i
el mar, que representen cada persona i la humanitat,
respectivament. Cada gota d’aigua té la mateixa
condició, però no hi ha dues gotes iguals. Cadascuna
té la seva particularitat. Tot i així, totes són necessàries
per a formar onades que porten l’aigua cap a un lloc
determinat. Una gota sola no pot moure res, però el
mar sencer pot transformar el territori. De la mateixa
manera, les persones —cadascuna amb les seves
particularitats— quan sumem i ens organitzem podem
assolir amb més èxit objectius comuns.
• Esbrina quina és la implicació d’aquest cantant amb alguns
projectes socials.

Resposta model: Macaco col·labora amb institucions
per a la conservació del medi ambient. El seu
projecte “Moving” —coproduït juntament amb National
Geographic— l’ha fet mereixedor del premi ONDAS pel
seu suport a la conservació de l’ecosistema.
També està implicat en projectes d’ajuda a les persones
refugiades i de suport a infants malalts.
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PER A SABER-NE MÉS

• En l’enllaç següent hi ha recursos per a treballar la diversitat cultural amb els joves. També inclou informació i
propostes de projectes en què es pot participar: http://
jovecat.gencat.cat/ca/temes/conviure-inclusio_social/
interculturalitat2/diversitat/.
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Els ateus, que neguen l’existència de Déu i el paper
positiu de les religions, també expressen, d’acord amb
una cultura, el compromís amb les seves conviccions més
íntimes: això és perquè els ateus també tenen la seva
pròpia ètica i sustenten les seves idees en uns valors
determinats.
No hi haurà pau sense un diàleg entre religions: cada
religió representa una cosmovisió i, en aquest sentit, cal
posar en comú les diverses visions del món per detectarne punts de contacte i punts de distanciament. Quan
parlem de “diàleg entre religions” estem promovent una
manera pacífica de resoldre conflictes.
22 • 23

Diàleg de religions
Dimensió personal

Les creences religioses són percebudes sovint com a
font de conflicte i generadores de desacord. En aquest
apartat es presenta una pràctica que contradiu aquesta
idea. El Parlament de les Religions busca l’harmonia i
l’acord entre religions diferents.
El fet que les creences religioses siguin un tema personal provoca que sovint quedin amagades o, fins i tot,
que siguin percebudes com un tema tabú sobre el qual
no s’ha de parlar, fet que s’agreuja en l’adolescència. Tal
com se suggereix en el llibre de l’alumne, seria interessant aprofitar l’exemple de diàleg interreligiós per parlar
obertament sobre les creences personals amb la mateixa actitud que presideix el Parlament de les Religions.
L’exercici es pot repetir altres vegades al llarg del curs.
Convé emfasitzar la idea que tothom té conviccions i
creences al marge que aquestes s’identifiquin o no amb
una religió concreta.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Expliqueu què signifiquen aquestes afirmacions:

• Quin és el significat del lema de la reunió del Parlament
de les Religions del món? Com es pot afavorir l’escolta
i el compromís?

Resposta model:
Camins per la pau: la saviesa d’escoltar, la força del
compromís. El lema de la reunió segueix en la mateixa
línia: sense escoltar els altres punts de vista no es
podran identificar espais comuns i discrepàncies sobre
les quals cal arribar a acords per al bé comú. Cal, alhora,
un compromís perquè aquesta pau sigui sostenible.
• El principi i les orientacions que presenta l’ètica mundial
podrien ser acceptades per tothom?

Les orientacions de l’ètica mundial òbviament podrien
ser acceptades per tothom, ja que són uns mínims de
sentit comú que garantirien la convivència i un món més
habitable (just i pacífic). La qüestió interessant a partir
d’aquesta afirmació és que si és tant de sentit comú
i tan fàcil, per què no s’aplica?
Una altra qüestió que es pot debatre és si una ètica
d’aquesta mena ha d’estar relacionada amb la religió
o en pot ser independent. Aquesta idea pot servir de
punt de partida per a la reflexió final: “Què creus que
pot aportar qualsevol religió a una persona que no és
creient?”
• Quines conductes van contra les quatre orientacions?

Resposta oberta.

Resposta model:
A partir d’un impuls espiritual comú als humans,
les cultures han donat forma a les diferents religions:
l’espiritualitat és inherent a l’ésser humà, i la prova
es troba tant en el fet que totes les cultures del món
s’identifiquen amb alguna religió com en què hi ha
vestigis de manifestacions espirituals des de la
Prehistòria.
Les religions depenen de les cultures, però les cultures
també deuen molt a les religions: un bon exemple són les
obres d’art, moltes de les quals no es podrien entendre
sense conèixer-ne el seu rerefons religiós.

PER A SABER-NE MÉS

• Si voleu aprofundir en el tema de la sessió, podeu consultar aquestes pàgines web:
–– Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós del Centre
UNESCO de Catalunya: www.audir.org
–– Religions for Peace: www.religionsforpeace.org
–– Parliament of the World’s Religions: parliamentofreligions.
org/
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• Llegeix les frases següents i completa-les en la teva llibreta.

Resposta oberta.
Per a entrenar-se...

També pot ser interessant fer l’exercici a l’inrevés, és
a dir, que l’alumne es plantegi quins prejudicis veu que
altres tenen respecte a ell, per què són injustificats o
injustos i com li agradaria que els altres reaccionessin.
PER A SABER-NE MÉS

24 • 25

Controlar els prejudicis
Dimensió interpersonal

L’objectiu d’aquesta sessió és ajudar els alumnes a prendre consciència i a controlar els seus prejudicis. Es comença amb una aportació informativa sobre el significat
dels termes estereotip, prejudici i discriminació i es convida els alumnes a aplicar aquests termes a situacions
reals. És interessant que posin exemples d’experiències
viscudes com a víctimes de discriminació i com a autors
de conductes discriminatòries.
A continuació, s’ofereixen un seguit de recomanacions
adreçades a vèncer els prejudicis i es proposen exercicis
per prendre’n consciència i poder-los controlar. Les activitats de l’apartat “Entrenar-se” estan pensades per fer
fora de l’escola. Convé que el professor o la professora,
a més d’animar els alumnes perquè duguin a terme
aquestes activitats, en faci un seguiment durant les properes dues o tres setmanes i dediqui alguna estona a la
classe per comentar el seu treball.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Pensa en un col·lectiu que et desperta simpatia. Pensa
en un altre que et provoca desconfiança. Creus que a la
nostra societat hi ha prejudicis? T’has sentit mai objecte de
discriminació?

Hi ha determinats col·lectius que històricament han
generat desconfiança, com els gitanos. En altres
ocasions són situacions determinades les que
desencadenen un prejudici contra un col·lectiu concret,
com el que sovint neix contra les persones de religió
musulmana com a reacció al terrorisme islàmic. Es
tracta de reflexionar no només sobre quins tipus grups
provoquen prejudicis sinó sobre els motius pels quals
ens generen desconfiança.
L’objectiu és fer entendre que sovint els prejudicis són
fruit del desconeixement i que tot allò que veiem diferent
a nosaltres és més susceptible de generar-nos rebuig.

• Trobareu més informació sobre els fonaments teòrics dels
prejudicis a http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/
cursos/escola_inclusiva/deic/modul_2/practica_4.

Cultura i valors ètics 2
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• Amb quines tres paraules definiries l’actitud de la Cristina?
I la d’en David? En què creus que s’ha equivocat cadascun
d’ells?

Es tracta de preguntes obertes que han de permetre
analitzar la situació i adquirir un cert grau d’empatia amb
els personatges. S’espera que els alumnes diferenciïn
l’actitud impositiva, autoritària i poc respectuosa de
la Cristina de l’actitud passiva, conformista i poc
negociadora d’en David.
• Identifica les intervencions dels personatges amb alguns dels
tres tipus de respostes inadequades davant d’un conflicte.

26 • 27

Cultura de la pau
Dimensió personal

El punt de partida d’aquest apartat és la idea de conflicte entès com a inherent a la convivència entre persones.
A partir d’aquest fet, el contingut s’estructura al voltant
de tres eixos:
· Els tipus de conflictes habituals en la vida dels joves.
· L es actituds que permeten gestionar de manera positiva els conflictes interpersonals.
· L es condicions ambientals que predisposen a la violència en els conflictes intragrupals.
L’activitat finalitza amb una pregunta per debatre en
grup: “Hi ha guerres justes?”
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Penseu exemples dels tres tipus de conflictes. Quins creieu
que són més freqüents? I més importants? Tots els conflictes
es perceben amb la mateixa claredat?

La intenció d’aquestes preguntes és doble: copsar
les idees prèvies dels alumnes respecte al conflicte i,
després, fer una posada en comú que permeti obrir el
tema.
• Pensa en un conflicte que hagis viscut recentment: De què es
tractava? Quines eren les parts implicades? Quins interessos
tenia cadascuna? Com van actuar? Com va evolucionar el
conflicte? Es va resoldre? Què en vas aprendre?

Es tracta que cada alumne relacioni el tema dels
conflictes amb la seva vida quotidiana i, a partir d’un
exemple concret, viscut en primera persona, que analitzi
les causes, les conseqüències i els procediments
utilitzats per resoldre el conflicte.

L’actitud de la Cristina s’identifica amb les respostes
definides com a violentes, mentre que la intervenció d’en
David s’identifica amb les respostes passives. A banda
d’identificar-les correctament, els alumnes haurien de
justificar per què assignen una o una altra manera de
resoldre el conflicte a cada personatge.
PER A SABER-NE MÉS

• L’article “Un dèficit gravíssim d’imaginació”, d’Alfons Banda (pàgina 69) us permetrà d’aprofundir en les reflexions
al voltant de la cultura de la pau.
• Trobareu força material per tractar els conflictes que es
donen a l’aula al document “Gestió i resolució positiva dels
conflictes” (http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/
d/d/workspace/SpacesStore/0079/bdede8a3-f5e8-4af5b517-69fd38d5aa2f/gestio-resolucio-positiva-conflictes.
pdf).
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• Consulteu la pàgina web de l’ajuntament de la vostra ciutat...
Entreu en la pàgina web del vostre ajuntament...

La intenció d’aquestes dues activitats és que els
alumnes busquin informació sobre el govern municipal i
sobre les particularitats del partits de la seva ciutat. La
voluntat és incrementar el coneixement sobre aspectes
dels quals solen tenir una informació molt superficial.
• En quines situacions has tingut ocasió de participar? En què
va consistir la teva participació? En vas quedar satisfet?
En quina institució t’agradaria poder participar amb més
intensitat?

28 • 29

Organització democràtica
Dimensió interpersonal

Aquesta sessió està destinada principalment a plantejar
la qüestió de la democràcia local. Per fer-ho, es partirà,
primer, de la idea mateixa de ciutat i, a continuació, es
parlarà del govern local i de la participació ciutadana.
Hi ha, per tant, tres conceptes clau: ciutat, govern local
i participació ciutadana. Conceptes que, aplicats a la
democràcia significa que cada localitat:
1. E
 legeix lliurement els seus representats: hi ha elec-

cions.
2. P
 ren decisions escoltant les diferents opinions: hi ha

debat en el Ple municipal i altres instàncies.
3. O
 bre vies perquè els ciutadans participin: hi ha mo-

ments perquè els ciutadans opinin, com els consells
ciutadans.
4. D
 isposa d’un govern que respon de la seva gestió:

que és possible demanar responsabilitats i estar ben
informat de l’acció de govern municipal.
D’altra banda, a més de comprendre el que es presenta,
a través de diferents exercicis es vol també que els nois
i noies adquireixin un millor coneixement de la ciutat
on viuen.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Entre tots, feu una llista de conflictes ciutadans que
recentment han aparegut a la vostra ciutat o que heu sentit
en els mitjans de comunicació.

En cada moment els alumnes seran més sensibles als
conflictes temporalment més recents, però poden servir
temes com els embussos de trànsit, la falta de places
escolars públiques, etc. Cal que es formin una opinió,
la concretin per escrit i la discuteixin amb la resta de
companys i companyes.

Aquestes preguntes són obertes i pretenen recordar
experiències de participació.
• Per què es important fer coses per al bé de tots o per al bé
comú?

Aquesta pregunta hauria de permetre reflexionar sobre
la necessitat que tothom col·labori en benefici de la
col·lectivitat i assenyalar els mals resultats que produeix
actuar únicament en benefici propi.
• Busca en la pàgina web del teu ajuntament les propostes
de participació que adreça a la ciutadania.

En cada ciutat pot ser diferent, però es poden trobar
espais com les audiències públiques, els consells
municipals de districte, els consells sectorials, els
pressupostos participatius, etc.
• En grups de quatre, recordeu tantes associacions com pugueu
de la vostra ciutat....

L’activitat ha de servir per adonar-se de les moltes
associacions que hi ha en una ciutat, així com de la
varietat de feines que duen a terme.
• Els immigrants han de tenir dret a vot en les eleccions locals?

1-5. A
 quest conjunt de preguntes no tenen una resposta
única. Es tracta de demanar a l’alumnat que
mediti el text, pensi la seva opinió, la concreti i
la comparteixi amb la resta de la classe amb la
voluntat de veure-ho cada vegada més clar.
• Creus que el sistema d’organització i participació ciutadana és
equiparable al del teu centre educatiu?

Com a reflexió final, podem traslladar l’organització
democràtica a l’escola o l’institut, mirant quins elements
en faciliten la participació: els delegats, el consell
escolar, l’organització d’assemblees, etc.
PER A SABER-NE MÉS

• Es pot buscar informació sobre la plataforma Decidim Barcelona (https://decidim.barcelona/) com a exemple d’una
campanya municipal que busca fomentar la participació
ciutadana.
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• Busca informació sobre les propostes de Copèrnic i Galileu
i les objeccions que els van fer en aquella època.

Per a Copèrnic, l’Univers era format per esferes que
giraven amb un moviment constant que explicava les
òrbites dels planetes. Al centre hi havia el Sol, al voltant
del qual giraven els planetes, i entre aquests la Terra,
al voltant de la qual girava la Lluna. Aquestes idees
van tenir el suport de Galileu, el primer científic que va
observar els astres amb un telescopi i un dels fundadors
de la física moderna.

30 • 31

Visions del món modernes
i contemporànies
Dimensió sociocultural

Aquesta sessió vol donar una visió sinòptica dels principals canvis en la cosmovisió de la cultura occidental
moderna i contemporània, que va passar de tenir un
paper religiós a esdevenir la punta de llança del nou
desenvolupament científic, que va començar a entendre
el món no com un escenari, sinó com un sistema regit
per lleis universals.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Quines dificultats va trobar la cosmovisió proposada per
Copèrnic?

En primer lloc, es va enfrontar amb la cosmovisió
majoritària entre els científics de l’època, que
defensaven el model geocèntric, establert des de
l’antiguitat. A més, com que el geocentrisme era la
cosmovisió adoptada oficialment per l’Església catòlica,
també es va enfrontar a arguments en contra de tipus
religiós. Per tot això, l’obra de Copèrnic De revolutionibus
orbium coelestium (Sobre les revolucions de les esferes
celestes), en què va proposar la nova cosmovisió, no va
ser publicada fins al 1543, just després de la mort del
seu autor, i anys després va ser inclosa en l’índex de
llibres prohibits per l’Església.
• Per quina raó creus que l’Església va combatre el model
copernicà?

L’Església havia acceptat com a model de l’Univers
el geocèntric defensat per Aristòtil (segle iii aC) i que
havia sistematitzat l’astrònom Claudi Ptolemeu (segle
ii dC). Aquesta teoria lligava amb més facilitat amb la
interpretació literal de la Bíblia, en la qual la Terra és la
llar del humans, que són el centre de la Creació. Altres
passatges bíblics, com el de Josuè aturant el Sol per
afavorir els israelites en una batalla, semblaven donar
suport a aquesta manera d’entendre el món.

Contra aquesta teoria es van oposar arguments força
variats. En primer lloc, hi havia qui defensava que era
completament contrària a l’experiència immediata, en
què sembla que el Sol, la Lluna i la resta dels astres es
mouen pel cel sobre la Terra immòbil.
A més, hi havia els arguments d’autoritat que
consideraven millors les teories dels savis de l’antiguitat,
mantingudes com a vàlides durant quinze segles, i que
menyspreaven la possibilitat que els científics moderns
els superessin.
Finalment, se’ls van oposar arguments d’ordre religiós, ja
que l’heliocentrisme semblava ser incompatible amb la
doctrina de l’Església de l’època, que considerava l’ésser
humà com el centre de la Creació divina, tant en sentit
metafòric com literal.
• Quina ha estat l’evolució de l’Univers, segons la teoria del
Big Bang? Busca informació sobre les etapes principals en la
història dels cosmos, d’acord amb els coneixements actuals.

Segons la teoria del Big Bang, l’Univers va aparèixer fa
uns 13,8 milers de milions d’anys. En els primers minuts
es va produir una expansió extremament ràpida, durant
la qual la densitat d’energia era altíssima, fins al punt
que la matèria tal com ara la coneixem no podia formarse.
A mesura que creixia, la temperatura de l’Univers
va començar a baixar, i així van poder formar-se les
primeres partícules subatòmiques: es calcula que
després dels 10 primers minuts van aparèixer els
protons i els neutrons. Fins després d’uns 380.000 anys
l’energia mitjana de l’Univers no va disminuir prou com
perquè fos possible la combinació dels primers àtoms,
moment en què es va separar la matèria de la radiació.
No va ser fins a uns 550 milions d’anys després del Big
Bang que es va formar la primera generació d’estels i
galàxies, i l’Univers va adquirir les característiques que,
a grans trets, encara conserva.
• Com creus que afecten, les cosmovisions d’en Roger i la
Glòria, la seva concepció del món? Posa algun exemple de
situació en la qual les dues maneres de veure el món puguin
fer que l’un i l’altra actuïn de formes diferents.

Resposta model: La cosmovisió medieval d’en Roger
afavoreix prendre decisions que ara qualificaríem de
conservadores i mostra resistència als canvis i les
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novetats; per contra, la visió del món de la Glòria tendeix
a valorar de forma positiva el descobriment de coses
noves.
Per exemple, a l’hora d’haver d’emprendre un viatge, de
canviar de residència o de conèixer un nouvingut, per a
en Roger podria significar alterar l’ordre correcte del món
i moure les coses d’on suposava que haurien de ser. Per
contra, la Glòria trobaria excitant anar a llocs nous i tenir
contacte amb forasters, que l’aproparien més al seu estil
de vida ideal.
PER A SABER-NE MÉS

• Si esteu interessats en una informació més detallada sobre
el pas del geocentrisme a l’heliocentrisme, podeu consultar la pàgina web de la Viquipèdia sobre la primera teoria
(ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_geoc%C3%A8ntrica), en què
s’expliquen els seus fonaments i els factors que van dur
al seu abandonament i a l’acceptació de l’heliocentrisme.
• Podeu trobar a YouTube el documental La gran pregunta:
¿cómo empezó el universo? (www.youtube.com/watch?v=
1G4Ln_tsKy8), de Discovery Science, conduït per Stephen
Hawking, en què s’expliquen els orígens de la teoria del Big
Bang i la cosmovisió que representa.
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Resposta model: Sí que podem considerar que la
formació i el benestar que té un infant pot revertir en la
societat futura, però també cal ser conscients que és el
nostre deure que en el present disposin de recursos que
facilitin el seu desenvolupament.
Activitats 1-5

Resposta oberta. Es tracta de reflexionar sobre com
a petita escala podem veure vulnerats els nostres drets
i sobre la responsabilitat que tenim de reivindicar-los.
• Fes una cerca d’entitats del teu barri que treballin per garantir
els drets dels infants. Creus que podries contribuir en algun
dels seus reptes?
32 • 33

Els drets dels infants

Resposta oberta. Es tracta de veure entorns propers en
què els joves es puguin implicar. També es pot plantejar
la possibilitat de pensar en alguna aportació conjunta.

Dimensió personal

L’objectiu d’aquesta sessió és treballar els drets dels
infants i els seus principis, així com reflexionar sobre la
importància de conèixer-los per a poder defensar-los i
reivindicar-los. Després de presentar la Convenció dels
Drets de l’Infant, es proposen activitats relacionades
amb la defensa dels nostres drets —quan ens són vulnerats— i amb la protecció dels drets d’altres infants que
viuen en situacions especialment desafavorides.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Per què creus que és important que es reconeguin els drets
dels infants?

Resposta model: Cal que els drets dels infants siguin
reconeguts perquè és la manera de protegir-los davant
de situacions d’abús o de desprotecció i, també, de
reconèixer-los com a ciutadans que tenen veu i capacitat
de participació. A més, el fet de firmar la convenció
obliga els estats a garantir-ne el compliment.
També és important reflexionar sobre el fet que els
infants, a més de tenir drets, també estan obligats a
complir determinats deures.
• En la redacció de la CDI hi van participar representants de
diferents religions i cultures. Era necessari? Per què?

Això garantia que s’acordessin drets comuns a tots els
infants, per sobre de les diferències culturals i religioses.
Va obligar a pensar en aquells mínims que garantien un
desenvolupament sa i íntegre de qualsevol infant del
món.
• Què vol dir l’expressió “els infants són el futur”? Hi estàs
d’acord?

Quan diem que els infants són el futur, ens referim al
fet que tot allò que invertim (o no) en ells repercutirà
en el que ens podran oferir quan creixin i adoptin les
responsabilitats pròpies del món adult.

PER A SABER-NE MÉS

• A la pàgina 70 trobareu un resum de la Convenció dels
Drets de l’Infant, que pot servir per debatre a classe fins a
quin punt els alumnes creuen que són respectats.
• Per a aprofundir en aquest tema, us recomanem que
visiteu la pàgina web d’UNICEF (http://www.unicef.es/).
L’entitat elabora anualment múltiples informes sobre les
condicions de la infància arreu del món.
• Els drets de l’infant és una pàgina web en què es poden
trobar recursos pedagògics específics per a cadascun dels
drets recollits en la Declaració Universal dels Drets de
la Infància (http://www.dretsinfant.cat/recursos-professio
nals-families/index.php/ca/inici).
• En la pàgina web http://www.amnistiacatalunya.org/edu/
cat/index.html podreu trobar un seguit de recursos i materials per a treballar els drets humans.
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• Quins exemples se t’acudeixen en els quals una persona va ser
empàtica amb una altra? En quines situacions és important
l’empatia?

Totes aquelles situacions en què una persona ho està
passant malament i una altra es preocupa pel seu
benestar són exemples d’empatia. Per això l’empatia
és especialment important davant de qualsevol tipus de
patiment que puguem detectar en els altres.
• Recordes moments en què vas ser empàtic/a amb alguna
persona? I amb tu, qui i quan va mostrar empatia?

34 • 35

Posar-se en la pell d’un altre
Dimensió interpersonal

Les relacions amb els altres depenen en bona part de
l’actitud personal de cada subjecte i de les seves habilitats socials. La comprensió i el respecte són elements
clau en qualsevol relació interpersonal, ja sigui en
l’àmbit familiar, el de l’institut, dels amics… En aquesta
sessió es pretén donar l’oportunitat als nois i a les noies
de desenvolupar l’empatia.
En primer lloc, s’explica en què consisteix l’empatia i
quina repercussió té en les relacions amb els altres. A
continuació, es proposen uns passos que poden ajudar
a mostrar-se comprensiu i empàtic en situacions concretes. Finalment, es plantegen exercicis perquè els alumnes entrenin aquesta capacitat. És interessant arribar en
aquesta darrera fase i fer representacions a classe que
ajudin a contextualitzar el que s’ha treballat prèviament.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Observa atentament el quadre i contesta:

Pistes per conduir les respostes sobre l’empatia: No
acceptar que ser empàtic és donar la raó i estar d’acord
en tot.
La Percy, la gata, pren el paper d’observador extern,
però és més a prop d’un dels components de la parella
(en aquest cas, l’home). Pot observar i veure aspectes
que els implicats en una relació no perceben i hauria
d’intentar ser equànime.
Tant ell com ella miren cap enfora. Ni es miren entre ells
ni dins d’ells. Mirar-se i escoltar-se és el primer pas per
entendre’s.
L’escena del quadre no mostra conflicte, però,
evidentment, tampoc no hi ha comunicació. El silenci
no sol ser mai una solució als problemes.

Per tal d’ajudar els alumnes a recordar situacions
que els han implicat a ells mateixos es poden posar
exemples d’escenes vistes o viscudes que ens han
despertat sentiments de compassió. Per exemple, una
campanya d’alguna ONG per a sensibilitzar sobre un
determinat problema: la sequera, la fam, etc.
• Quins avantatges té ser empàtic? Podem ser empàtics amb
algú si no hi estem d’acord?

El desenvolupament de l’empatia, és a dir, de la
capacitat de posar-nos en la pell dels altres, afavoreix
la convivència, sobretot quan exercim l’empatia cap a
persones amb qui no tenim amistat o no necessàriament
estem d’acord. El fet de ser empàtics ens ajuda a
superar prejudicis que puguem tenir respecte als altres,
perquè ens situa a tots en un mateix nivell: tothom, en
un moment o altre, s’ha sentit trist, decebut i amoïnat, i
amb ganes de sentir-se escoltat i comprès.
Per a entrenar-se...

Resposta oberta.
Un exemple senzill

Repassa els passos anteriors i contesta: En l’exemple
de les dues amigues s’apliquen els passos perquè per
part d’una hi hagi una actitud d’escoltar i fer-li veure
que entén l’altra. Potser el més complicat és demostrar
que entenem aquesta persona d’una manera que l’ajudi,
perquè no n’hi ha prou a consolar-la, sinó que hem de
poder-li facilitar eines per refer-se.
PER A SABER-NE MÉS

• El visionat de la pel·lícula Millor impossible (As good as it
gets) pot resultar una bona eina de reflexió sobre l’empatia.
El seu protagonista, Melvin Udall, és una persona que pateix un trastorn obsessiu compulsiu, fet que el fa incapaç de
posar-se en la pell dels altres i el porta a actuar només pensant en ell mateix. Una sèrie d’esdeveniments li faran comprendre que els seus actes tenen repercussions en l’estat
d’ànim i les emocions de les persones que l’envolten.
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La reivindicació dels drets de les dones té precedents
en l’antiguitat clàssica, però es considera que el
feminisme contemporani troba la seva primera expressió
en el document esmentat d’Olympe de Gouges, com a
resposta a l’oblit de la condició social i política de la
dona de la Declaració dels Drets de l’Home i el Ciutadà,
que seguia sense reconèixer la igualtat jurídica entre
homes i dones. Olympe de Gouges reclamava drets tan
fonamentals com el dret de vot, l’accés a l’educació, el
dret a la propietat, la llibertat per a exercir una professió,
etc.

36 • 37

Humanitat amunt, humanitat avall…
Dimensió sociocultural

Aquesta sessió tracta sobre la condició de la humanitat,
convertida en el centre de les reflexions filosòfiques durant l’època moderna i subjecta a nombroses crítiques
pels pensadors contemporanis. El concepte modern de
l’ésser humà va fomentar un humanisme optimista, fins
que la mateixa capacitat crítica que s’havia aplicat a la
visió medieval va tornar a posar en qüestió la posició
central de l’ésser humà i de les seves capacitats.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Diverses revolucions i canvis en la manera de pensar van
provocar el canvi de l’edat mitjana a l’edat moderna. Busca
informació dels moviments socials actuals que hi ha arreu
del món: els “antisistema”, els “indignats”, el grup Anonymus,
els ecologistes…
Creus que les seves reivindicacions poden marcar un nou canvi
d’època històrica?

Resposta oberta. Com mostra l’anàlisi del pas de l’edat
mitjana a la moderna, el canvi d’època no és el resultat
d’un sol factor, sinó que calen canvis polítics, econòmics,
socials, en la ciència i la tecnologia, en la cultura, etc.
En aquest sentit, l’acció reivindicativa d’aquests grups
difícilment pot provocar en canvi d’època, però en la
mesura que les seves propostes puguin respondre
als canvis reals o promoure’ls, seran més o menys
indicatives d’un canvi d’època.
• Quina part de la humanitat no sembla que sigui tinguda en
compte en la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà?
Busca informació sobre la història de la reivindicació dels
drets de les dones, començant per la Declaració dels Drets
de la Dona i de la Ciutadana redactada per Olympe de Gouges
el 1791.

Després d’això, s’acostuma a parlar de tres onades
o períodes en la història del feminisme: la primera
correspondria a la lluita activa pels drets de les dones,
en la qual va destacar el moviment sufragista, molt
combatiu al Regne Unit i els Estats Units a finals
del segle xix i principis del xx: posava com a primera
condició l’obtenció del dret de vot, imprescindible per a
influir en la política i obtenir la resta de drets.
Una vegada aconseguida aquesta fita, després de la
Segona Guerra Mundial, la segona onada del feminisme
es va centrar en la denúncia de les desigualtats
entre homes i dones, moltes vegades ocultes per la
consideració dels valors masculins com la norma i dels
femenins com a excepcions. L’assaig El segon sexe
(1949), de Simone de Beauvoir, es considera l’iniciador
d’aquesta tendència, que va créixer als Estats Units i es
va difondre per tot el món.
La tercera onada del feminisme, apareguda a partir de
la dècada de 1990, més que un moviment homogeni
és un conjunt divers de corrents de pensament sobre la
condició de la dona i dels gèneres, molts dels quals són
partidaris de superar la dicotomia dona-home i posar en
qüestió el paper dels rols de gènere en àmbits com el
llenguatge, la publicitat, les joguines i altres aspectes de
la vida quotidiana.
• Si no tinc tot el control, no sóc responsable?
I tu, què en penses? Presenteu un parell d’opinions
contrastades i parleu-ne a classe.

Resposta oberta i procedimental. Per a començar el
debat, es poden tenir en compte posicions deterministes,
que consideren que les decisions i les accions dels
humans no són fruit de les seves eleccions, sinó la
conseqüència inevitable de factors que no controlem
(els condicionants econòmics, polítics, històrics, socials,
psicològics, etc.), de manera que la responsabilitat no
pot ser mai individual. En contrast, es poden trobar
posicions favorables a la responsabilitat sobre les
nostres eleccions morals en teories que remarquen la
llibertat de l’ésser humà, com l’existencialisme, que
arriba a l’extrem contrari: no hi ha més criteri moral que
les nostres decisions.
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PER A SABER-NE MÉS

• Podeu trobar un ampli resum sobre les teories estructuralistes en la pàgina que els dedica el portal Acfilosofía
(http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofas-y-filoso
fos/249-el-estructuralismo), en què s’explica en quins sentits les diferents estructures estudiades pels autors signifiquen una rebaixa del paper protagonista de l’ésser humà i
de la seva capacitat d’elecció i decisió.
• Teniu una introducció al feminisme i a la seva història en
la pàgina de Viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Femi
nisme), en què trobareu enllaços a pàgines sobre cadascun
dels períodes d’aquest moviment.
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• Es pot aprofundir molt més en la qüestió amb el material
elaborat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), que trobareu en la pàgina web http://
www.internetsegura.cat/baixades/Us%20segur%20de%20
xarxes%20socials.pdf.
• L’article de la pàgina 73 d’aquesta guia “Sobre els usos
adolescents de la xarxa: flexions i reflexions a propòsit
d’Amanda Todd”, de Jordi Bernabeu, també us permetrà
aprofundir en el tema.

38 • 39

Responsabilitat a les xarxes socials
Dimensió sociocultural

Les xarxes socials han passat a ser una via de comunicació social molt habitual, especialment entre els joves.
Paral·lelament al món de noves possibilitats que s’han
obert amb les xarxes socials, també han sorgit nombroses problemàtiques al voltant de l’ús públic de dades
personals, del contingut dels missatges o del material
que es penja a la xarxa. Aquesta sessió planteja un espai
per a reflexionar sobre l’ús que fem de les xarxes i, alhora, ofereix eines perquè aquest sigui un ús responsable.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Un cas per a pensar

a-c. R
 esposta oberta. Les tres afirmacions tenen
a veure amb la necessitat de mostrar allò que fem.
Per tant, la idea és reflexionar sobre aquest tema
segons l’experiència personal de cadascú i la seva
opinió al voltant d’això.
Activitat

1-3. R
 esposta oberta. Es tracta de construir
col·lectivament una llista d’eines per a prevenir
mals usos a la xarxa a partir de males experiències
personals o viscudes per algun company. És una
manera de fer aprenentatge col·lectiu a partir dels
casos individuals i que les recomanacions que es
donin entre els joves siguin més significatives.
PER A SABER-NE MÉS

• La pàgina web http://www.sobrepantalles.net/adolescentsi-joves/ ofereix eines i recursos sobre l’ús de les noves
tecnologies en infants i joves.
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i accelera aquests mecanismes. El més important
dels gasos responsables de l’increment de l’efecte
d’hivernacle és el diòxid de carboni. Existeix un lligam
important entre els arbres i el diòxid de carboni. Durant
el període d’activitat de creixement, com a part del
procés de la fotosíntesi, els arbres absorbeixen aquest
gas de l’aire i el fixen i l’acumulen en el teixit llenyós,
amb la qual cosa es redueix l’efecte d’hivernacle. En
els arbres madurs, aquest fenomen es redueix, però la
capacitat de fixació del carboni continua al sòl del bosc.

40 • 41

Mil milions d’arbres
Dimensió sociocultural

El Moviment Cinturó Verd fundat per Wangari Maathai és
una iniciativa d’interès mundial perquè la desforestació
és un problema generalitzat arreu del món.
A banda de la utilitat social i mediambiental d’una pràctica tan assequible i senzilla com és plantar un arbre, hi
ha un ventall d’actituds associades que poden ser particularment interessants de treballar amb els adolescents:
la paciència (els resultats no són immediats), l’altruisme
(els beneficiats són uns altres) o la constatació que l’esforç d’una persona pot arribar a ser rellevant.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Per què els arbres protegeixen el territori i la biodiversitat
terrestre?

Perquè els arbres ajuden a conservar el sòl i l’aigua,
eviten allaus, impedeixen la desertificació, protegeixen
les costes i estabilitzen les dunes de sorra. A més, els
boscos són l’hàbitat de la major part de les espècies
animals que hi ha a la Terra, sense comptar el mar.
• Per què els arbres són un mitjà de vida essencial per a les
comunitats rurals?

Perquè subministren fusta, llenya, alimentació, farratge,
medicines i altres productes variats, i també perquè
proporcionen ombra.
• Per què els arbres absorbeixen el diòxid de carboni?

Els arbres fixen carboni a través de la fotosíntesi: prenen
les molècules de diòxid de carboni i les converteixen
en oxigen. Així, fixen el carboni en la fusta del tronc, les
branques i les arrels.
L’efecte d’hivernacle (el periòdic i gradual escalfament
de l’atmosfera de la Terra) és un procés natural. Però
quan l’input dels gasos produïts per l’activitat humana
s’incorpora de manera creixent, aleshores modifica

La reforestació continuada de les zones on s’ha produït
una tala assegura un increment de la fixació del
carboni de manera creixent. Si utilitzem la fusta en la
construcció d’edificis o en productes de llarga durada,
ens assegurem que el carboni persisteixi fixat per un
llarg període de temps.
• Què destrueix la capa forestal de la Terra?

L’expansió de les necessitats agrícoles i industrials,
el creixement de la població, la pobresa, la manca de
terres i la demanda de consum són els factors principals
de la desforestació. Aquesta és deguda, sobretot, a la
transformació dels boscos per a la pràctica d’activitats
agrícoles. L’extracció mundial de fusta i llenya va sumar
3.100 milions de metres cúbics el 2005.
• Com descriuries la personalitat de Wangari Maathai?

Es poden deduir trets personals com tenir una bona
formació, tenir caràcter, ser tenaç, pacient, imaginativa,
compromesa, esperançada.
• Com podem relacionar la seva vida amb l’afirmació “L’esforç
d’una persona pot arribar a ser rellevant”?

Es tracta que, tot parlant, s’adonin que, fins i tot davant
dels grans problemes mundials, una bona idea, sovint
sorgida del contacte amb la realitat i aplicada amb
tenacitat, pot inspirar moltes altres persones i arribar a
generar un moviment significatiu.
• Quin aspecte de la seva vida destacaries per damunt dels
altres?

No hi ha una única resposta; es tracta, simplement,
d’ajudar a repassar la seva biografia i a identificar algun
aspecte que els sembli destacable.
• De què gaudim avui gràcies a l’esforç dels nostres
avantpassats?

Cal que captin el valor de fer coses de què trauran profit
les generacions següents. En el nostre cas, gaudim
de les ciutats i els seus edificis, de la ciència, la tècnica
i l’art, de l’esforç dels nostres pares per educar-nos, etc.
• Quina relació hi ha entre degradació ambiental i pobresa,
guerra i mal govern?

Han d’argumentar alguna de les relacions circulars que
hi ha entre degradació ambiental i pobresa, guerra i mal
govern. Per exemple, quan l’ambient es deteriora, decreix
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la qualitat de vida i s’incrementa la pobresa; alhora,
la pobresa provoca encara més degradació de l’entorn.
Si es fixen en alguna de les relacions causals n’hi ha
prou, i entre tots els escrits es pot confegir un panorama
complet. És un exercici que pretén fer pensar i buscar
més informació sobre idees que ja s’han apuntat en el
text.
• El concepte degradació ambiental es pot aplicar als
centres educatius, barris o ciutats que coneixeu? Quines
conseqüències provoca en la vida i el comportament de les
persones?

És possible aplicar el concepte de degradació ambiental
a altres realitats. La brutícia i la deixadesa solen serne l’exemple més habitual. Cal destacar que la brutícia
provoca conductes que degraden encara més l’ambient i
acaben per malmetre les mateixes relacions personals.
Serà fàcil pensar en exemples viscuts per l’alumnat.
• Penseu i escriviu individualment un cas en què es va plantejar
un conflicte entre progrés econòmic i conservació del medi
ambient...

Els alumnes podran aportar un bon nombre d’exemples,
reals o imaginaris, en els quals es contraposa una certa
idea de progrés amb la conservació de l’entorn. Per
exemple, la construcció d’un aparcament que suposa
eliminar una sèrie d’arbres centenaris, la nova ubicació
d’uns magatzems que obliga a enderrocar un edifici
històric, etc. A partir d’aquests casos, es tracta d’aportar
les millors raons que es poden adduir des de les dues
posicions enfrontades i debatre-les. A més, caldrà que
imaginin quines solucions consideren millors i els criteris
que, finalment, van apareixent com a més apropiats per
tractar aquests casos.
PER A SABER-NE MÉS

• Per a aprofundir el tema d’aquesta sessió, podeu consultar
les pàgines web següents:
–– Green Belt Movement: www.greenbeltmovement.org
–– Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient:
www.pnuma.org
–– Fundació Mas árboles: www.masarboles.org/es
–– Sobre l’activista mediambiental Berta Cáceres, assassinada al març del 2016: http://elpais.com/elpais/2016/
03/04/planeta_futuro/1457113234_162700.html
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Consum responsable
Dimensió sociocultural

El consum “irresponsable” és una de les causes fonamentals de la degradació del medi ambient i també és
un dels esculls contra els quals és més difícil lluitar, ja
que es localitza a l’arrel del nostre sistema econòmic.
A més a més, per als adolescents que han crescut en
l’opulenta societat occidental, el consum de moda, tecnologia, música... forma part dels seus rituals d’inserció
social.
Malgrat la dificultat, aquesta sessió intenta provocar una
reflexió ètica sobre el consum i les seves conseqüències
i un entrenament pràctic en habilitats per exercir un
consum responsable.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Una història real
A partir del cas d’en Ferran es pot reflexionar sobre el fet
que, moralment, tenir més diners no ens autoritza a poder
consumir més. El consum responsable no és aquell proporcional a les nostres possibilitats econòmiques, sinó el
que respon a les nostres necessitats sense perjudicar ni
el medi ambient ni altres persones.
PER A SABER-NE MÉS

• Si hi ha la possibilitat d’aprofundir en el tema, l’Escola
Catalana del Consum ofereix moltes propostes i tallers per
a alumnes de secundària en aquesta pàgina web: http://
consum.gencat.cat/escola_de_consum/tallers/eso/index.
html.
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• En què diries que consistia el dubte metòdic de Descartes?
Com el va aplicar? Fes una cerca sobre aquest principi
metodològic de la filosofia cartesiana i valora quina és
la importància, en la vida quotidiana, de tenir certeses
absolutes. Són sempre necessàries?

El dubte metòdic de Descartes era un mètode d’examen
crític de les veritats acceptades, que defensava que
no s’havia d’acceptar cap afirmació que no es pogués
demostrar racionalment. No es tracta del dubte de
l’escepticisme, que nega la possibilitat del coneixement
de la veritat o fins i tot la seva existència, sinó d’un
procediment provisional per a avaluar els fonaments dels
conceptes.
44 • 45

Nosaltres decidirem què hem de fer
Dimensió sociocultural

El tema d’aquesta unitat és l’exposició i l’anàlisi dels
canvis que va experimentar el pensament ètic a Occident durant l’edat moderna. El paper de la raó com
a principal capacitat humana va posar en qüestió el
fonament religiós de la moralitat, present durant l’edat
mitjana, de manera que va ser necessari fer servir
aquesta mateixa facultat per a trobar una nova base per
a justificar el valor dels principis ètics.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Una de les grans diferències a nivell pràctic entre el
catolicisme i el protestantisme és que aquest últim permet
que les dones exerceixin el sacerdoci. Creus que també ho
haurien de poder fer les catòliques? Parleu-ne a classe.

Resposta model: No totes les confessions protestants
han acceptat el sacerdoci de les dones, ni totes les que
l’han acceptat ho han fet en el mateix grau. En tot cas,
l’oposició de l’Església catòlica es manté en aquesta
qüestió igual de ferma que fa segles, malgrat que al
maig del 2015 el papa Francesc va mostrar-se obert, per
primera vegada en la història de l’Església catòlica, a la
possibilitat que les dones puguin ser ordenades diaques.
En el debat sobre aquesta proposta hi pot haver dues
posicions: la dels que consideren que l’Església s’hauria
d’adaptar als temps actuals i admetre el sacerdoci
femení i la dels que consideren que si algú no hi està
d’acord té la llibertat religiosa al seu costat i pot
canviar de confessió si així li plau, però no pot exigir al
catolicisme que canviï les seves doctrines.

Descartes va començar per buscar motius per a dubtar
de qualsevol afirmació, fins al punt d’examinar com
podem estar segurs de l’existència del que anomenem
realitat: si quan somiem tenim la sensació d’estar en un
món real, com sabem que en la vetlla no ens passa el
mateix?
Per a superar aquest problema, Descartes va proposar
que hi ha una veritat innegable: “Penso, així doncs,
existeixo.” És a dir, el fet mateix de dubtar pressuposa
un jo que dubta. A partir d’aquest resultat, Descartes
va proposar reconstruir la confiança en el nostre
coneixement.
Pel que fa al paper de les certeses en la vida quotidiana,
tant es pot defensar que hi ha coses que hem de donar
per certes, en un ordre pràctic (per exemple, l’existència
dels altres, que són persones iguals que jo, en un món
compartit regit per lleis regulars), com defensar que en
un món que no coneixem a la perfecció les certeses ens
fan córrer el risc de caure en un dogmatisme inflexible,
que en lloc de resoldre problemes pot crear encara més
dificultats.
• Respon per què és dolent dir mentides i intenta imaginar com
fonamentarien la necessitat de ser veraç (o no!) alguns dels
pensadors que s’anomenen en aquesta sessió.

Resposta oberta. La veracitat es pot fonamentar a partir
de la crítica a la mentida, ja que si aquesta s’acceptés
amb igual valor, mai no sabríem si podríem confiar en
les paraules dels altres, cosa que faria molt difícil, si
no impossible, la convivència entre éssers humans, als
quals mai no sabríem si creure.
Dos exemples contraposats de l’actitud respecte de la
veracitat serien el de Maquiavel i el de Rousseau. Per al
primer, la veritat quedaria supeditada a les necessitats
de l’exercici del poder, i si una mentida pot afavorir en
algun cas els interessos de qui la diu, no s’hauria de
tenir cap escrúpol a fer-la servir. Per a Rousseau, en
canvi, la mentida no és pròpia dels éssers humans, ja
que la seva bondat natural seria incompatible amb la
mentida, que sols apareix per motius egoistes en la vida
en societat.
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PER A SABER-NE MÉS

• Orientar-se sobre les diferents confessions cristianes no
sempre és fàcil. Podeu trobar un esquema i una breu
cronologia en la pàgina web Divisió del cristianisme, de la
Viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3_
del_cristianisme), des d’on podreu enllaçar a les pàgines
que dedica als principals corrents del cristianisme.
• Trobareu una exposició de la filosofia de la Il·lustració i de
les seves variades propostes en la pàgina que el portal Filoxarxa dedica al pensament d’aquest període i a les seves
variants a França, Anglaterra, Alemanya i Espanya (http://
www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/gen-8nji.htm).
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• Quines coses creus que ajuden al teu creixement personal?

Resposta oberta. Es poden esmentar factors com la
vida en família, els estudis a l’escola, les experiències
compartides amb els companys i companyes de classe,
del barri o el poble, els viatges, la lectura o qualsevol
altre contacte amb la cultura, la pràctica d’un esport,
etc.
• Les coses que t’agraden són les que t’ajuden a créixer com a
persona? Posa exemples de fets o activitats que creguis que et
fan progressar i distingeix les que t’agraden de les que potser
no t’agraden tant.

46 • 47

Ètica o ètiques?
Dimensió sociocultural

L’objectiu d’aquesta sessió és explicar i analitzar les
diferents teories ètiques contemporànies, partint de la
crisi del projecte modern d’establir una ètica universal
basada d’alguna manera en la raó. Una nova visió de
la condició humana va posar en qüestió la solidesa
d’aquesta facultat i el seu veritable pes en la forma com
els humans prenem decisions, de manera que calia trobar nous fonaments per a l’ètica.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Imagina que quatre persones necessiten un trasplantament:
un de cor, un de ronyó, un d’ulls i un de fetge. Si a una
persona sana se li extreuen aquests òrgans per a aquests
quatre pacients, estem aconseguint la felicitat del major
nombre de persones possible? Què creus que diria un
utilitarista?

Resposta model: Si només tenim en compte la simple
aritmètica, semblaria que sí, ja que quatre persones
obtenen un benefici i només una en surt perjudicada.
Encara que aquesta seria, en teoria, l’opinió d’un
utilitarista radical, qualsevol pensador amb una mica
de sentit comú s’adonaria que no es pot considerar
veritable felicitat la que s’obté com a conseqüència
d’un mal que pateix un altre ésser humà. Així doncs,
resultaria difícil acceptar que cap dels receptors
hipotètics d’aquests trasplantaments pogués sentir-se
feliç sabent a quin preu l’hauria aconseguit. En aquest
sentit, l’utilitarisme és un programa ètic que no es limita
solament a la simple utilitat.

Resposta oberta. Les coses que ens fan créixer com a
persones no són necessàriament les que ens agraden.
A partir dels exemples esmentats en la resposta a la
pregunta anterior, pot ser que algunes assignatures
dels estudis a l’escola agradin a una persona, mentre
que d’altres no es valorin tan positivament. També
hi pot haver diferències personals: a un noi o noia li
pot agradar llegir i sentir-se incòmode fent un esport,
mentre que per a una altra persona la valoració pot ser
contrària. També hi ha aspectes de la vida de família o
de l’àmbit escolar, com els conflictes i les discussions,
que poden ensenyar a afrontar les adversitats.
• Fes dues llistes: una amb deu comportaments que consideris
bons i una altra amb deu que valoris com a dolents. Després,
compara-les amb les dels companys de classe. Són gaire
diferents? Es noten diferències més grans quan els orígens
culturals no són els mateixos? I entre nois i noies? Feu servir
les respostes a aquestes preguntes per a debatre si hi pot
haver un sistema ètic comú per a tothom.

Resposta oberta. El més probable és que hi hagi un bon
grup de comportaments considerats bons o dolents que
coincideixin en un gran nombre de llistes dels alumnes,
mentre que d’altres poden no ser compartits o fins i tot
valorats de manera oposada.
És difícil, per no dir impossible, que hi hagi un sistema
ètic d’acceptació universal; de fet, en la història de la
humanitat no n’ha existit mai cap que ho aconseguís,
ja que la diversitat cultural també es reflecteix en les
eleccions ètiques o en la prioritat que es dóna a uns
valors davant d’uns altres.
Tot i així, hi ha alguns valors ètics fonamentals que
sí que aconsegueixen un reconeixement universal o,
almenys, s’hi acosten molt: no matar, no robar, no mentir
i altres principis molt generals que es troben en la
immensa majoria de sistemes ètics. Un intent d’establir
aquests valors és la Declaració Universal dels Drets
Humans.
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PER A SABER-NE MÉS

• Els dilemes presentats per l’utilitarisme han estat un tema
recurrent en la reflexió ètica, ja que posen de manifest
les dificultats d’establir criteris i valors objectius. Podeu
trobar altres exemples de dilemes ètics en la pàgina que
els dedica el portal d’internet Filosofía para cavernícolas
(http://filosofiacavernicolas.blogspot.com.es/2011/05/
dilemas-utilitaristas.html).
• La posició contrària a l’universalisme moral es coneix com
a relativisme moral. Podeu trobar algunes reflexions en la
pàgina que hi dedica el portal Filoètica (http://www.xtec.
cat/~asarsane/relativisme.html), que selecciona alguns
fragments del llibre Pregunta-ho a Plató, de Lou Marinoff.
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• Creus que venç el desig de trobar-se amb les sirenes? Per
què?

Aquesta pregunta permet respostes contraposades, com
ara: “No va vèncer el desig, el va tenir i molt intens en
sentir cantar les sirenes.” O bé: “Sí que va vèncer el
desig, ho va fer en el moment de decidir que el lliguessin
al pal.” De fet, el més important és destacar que Ulisses
va aconseguir no deixar-se emportar pel desig del
moment, que va preveure la manera de superar-lo.
• Quina relació hi ha entre els conceptes de llibertat
i autonomia?

48 • 49

Autonomia i responsabilitat
Dimensió sociocultural

En aquesta sessió s’aborda l’autonomia des del vessant
comportamental, entès com a conductes que l’ésser humà duu a terme de manera lliure i responsable.
En concret, a partir d’un fragment de l’Odissea, es plantegen els trets característics d’una conducta autònoma
i lliure.
La sessió també pretén estimular el debat en el grup a
partir d’una pregunta: “Es pot ser lliure en un lloc sense
llibertat?”.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Amb quines paraules definiries l’actuació d’Ulisses?

Algunes possibilitats són aquestes: decisió lliure,
conducta intencional, voluntariosa, actuació conscient,
comportament autònom.
• Què representa el cant de les sirenes?

La pressió exterior, els condicionaments que arriben de
fora, el desig d’alguna cosa que no et convé.
• Et sembla que Ulisses actua amb llibertat? Per què?

Es tracta d’afavorir una reflexió orientada a considerar
els diferents elements que intervenen en la presa de
decisió lliure. Un argument a tenir en compte és el fet
que Ulisses decideix de manera conscient i autònoma
que el lliguin per tal de vèncer un desig en el qual no vol
caure.
• Què vol fer? Ho aconsegueix?

Ulisses vol continuar el viatge cap a Ítaca i també
escoltar el cant de les sirenes, i aconsegueix les dues
coses.

Els conceptes de llibertat i autonomia tenen una relació
molt estreta, ja que tots dos fan referència a la capacitat
i les possibilitats de la persona a l’hora d’exercir el
seu dret a decidir des d’ella mateixa i sense estar
determinada per condicionaments externs, siguin del
tipus que siguin.
El concepte autonomia destaca la capacitat
d’autodeterminació i d’autogovern del propi pensament
i comportament, mentre que el concepte llibertat es pot
considerar una condició de l’autonomia. Es pot entendre
tant des del punt de vista de la llibertat que possibilita
l’entorn com de la llibertat interior de la persona.
• Quin d’aquests moments creieu que va ser el més difícil per a
Ulisses? Per què? Tothom és capaç de fer una cosa semblant?
De què depèn? Què hauria passat si Ulisses no s’hagués
conegut bé?
Recordeu i escriviu cadascun una situació en la qual no us
vau veure amb cor de tirar endavant allò que havíeu decidit
fer. Com vau actuar? Com us vau sentir?

Les preguntes que s’inclouen en aquest exercici
admeten un bon nombre de respostes. L’objectiu és que
els alumnes recordin mentalment la conducta d’Ulisses,
intentin posar-se en el seu lloc i imaginin quin moment
els hauria resultat més dificultós.
D’altra banda, se’ls hauria d’animar a fer memòria d’una
experiència viscuda en primera persona en què tirar
endavant una decisió no els va resultar fàcil.
La posada en comú pot ser un bon moment per prendre
consciència de les dificultats més comunes i també
dels recursos que alguns companys han fet servir per
superar-les.
• Es pot ser lliure en un lloc sense llibertat?

Al llarg del debat d’aquesta pregunta caldria abordar els
temes següents: la llibertat interior, la diferència entre
sentir-se lliure o no sentir-se’n, el paper que el medi té
en l’autonomia individual, o la capacitat de les persones
per superar situacions adverses.
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• Pensa en el teu entorn i busca exemples d’espais o relacions
que toleren, potencien o limiten la teva llibertat. Com et sents
en cadascun d’aquests espais? En quins aspectes de la teva
vida quotidiana no ets prou autònom però tampoc no estàs
disposat a ser-ho?

Amb aquestes preguntes es pretén reflexionar sobre
el fet que l’autonomia pot ser una incomoditat. Per
exemple, un jove és més autònom si és capaç de posarse el despertador, llevar-se i preparar-se l’esmorzar tot
sol. Però potser li interessa continuar depenent dels
pares a primera hora del matí.
• Estàs satisfet del teu nivell d’autonomia? Per què?

També en aquest exercici no s’han d’esperar respostes
tancades, sinó que cal entendre’l com una possibilitat
perquè l’alumne reflexioni sobre la seva autonomia i
llibertat a l’hora de prendre decisions i dirigir la seva
vida. Pot resultar convenient ajudar-los a pensar en els
seus àmbits de relacions habituals i com se senten en
cadascun. També cal ajudar-los a prendre consciència
que no sempre s’està disposat a ser autònom,
perquè això vol dir anar adquirint progressivament
responsabilitats.
PER A SABER-NE MÉS

• En el següent enllaç de Wiki How s’ofereixen alguns consells al voltant de la responsabilitat: http://es.wikihow.
com/ser-responsable.

Cultura i valors ètics 2
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5Q
 uan en Justin diu que quan l’Olivia s’enfada
sembla que se li estarrufin les plomes, i que de
vegades la veu fràgil com un ocellet perdut, és
perquè l’Olivia és una persona forta que sovint ha
hagut de créixer autònomament, perquè els seus
pares han hagut de dedicar-se a l’August. Però això
no treu que l’Olivia no tingui necessitat de suport
i consol.
• L’Olivia es troba en un dilema ètic. Què creus que fa,
finalment? Què hauries fet tu en el seu lloc?

50 • 51

Amagar el cap sota l’ala
Dimensió interpersonal

En aquesta sessió es posa de manifest que sovint ens
és necessària l’ajuda d’algú de confiança per a resoldre
dilemes ètics personals. El fet de tenir una persona que
ens permeti confrontar les nostres inquietuds ens força
a raonar-les i trobar-hi una sortida.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

1. POSA’T en la pell dels personatges i contesta:
1 No, aquesta no és la qüestió que la preocupa, de
la mateixa manera que no li faria res que el seu
germà August l’anés a veure al teatre. El que no vol
l’Olivia és que la presència dels seus pares i, en
conseqüència, de l’August, cridi l’atenció de tothom.
2 L’aspecte físic de l’August crida tant l’atenció que
sovint l’Olivia no té l’oportunitat de donar-se a
conèixer per ella mateixa, sinó que sempre és vista
com la germana de l’August. Ella vol ser valorada
per com és, independentment de com sigui el seu
germà.
3 Per a l’Olivia, el seu germà no és un nen amb una
malformació sinó que simplement és l’August. Ella,
per tant, no s’avergonyeix del seu germà, sinó tot
el contrari, el defensa de qualsevol persona que li
pugui faltar al respecte. Això no vol dir que no sigui
conscient que el seu aspecte no deixa indiferent
la gent que el veu per primera vegada, i això la
incomoda.
4 Perquè la seva vida, en general, s’ha hagut de
construir al voltant de les necessitats del seu germà,
i perquè ha hagut de viure la contradicció d’estimar
el seu germà i voler-lo protegir i sentir-se que això la
fa diferent de la resta de noies de la seva edat.

Resposta oberta. Es pot debatre a classe què comporta
per a una persona el fet de tenir un germà o una
germana que requereix unes necessitats especials.
També es pot partir d’aquest dilema perquè els alumnes
en suggereixin de similars que es troben en la seva vida
quotidiana.
2. REFLEXIONA, observa i contesta:
1A
 ngúnia, incredulitat, sorpresa, vergonya, enuig, por,
retret...
2 Resposta oberta.
3 Resposta oberta.
4 L es reaccions, precisament pel fet que són
espontànies i instintives, sovint no es poden evitar.
És natural que ens cridi l’atenció allò que és molt
diferent a nosaltres o al nostre entorn. La clau
es troba, precisament, que aquesta reacció sigui
precisament respectuosa, mai de rebuig ni de
menyspreu.
PER A SABER-NE MÉS

• Es pot proposar la lectura sencera de Wonder, de R. J. Palacio, perquè permet treballar valors al voltant de l’empatia,
la solidaritat i la capacitat de superació.
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Moltes entitats en defensa dels animals i iniciatives com
el Projecte Gran Simi, per exemple, parteixen d’aquest
tipus de supòsits.
• Quina de les dues actituds associaries a les ètiques antigues i
quina a les modernes? Argumenta la teva resposta.

L’actitud dels pares d’en Marçal respon més a les
ètiques tradicionals, mentre que la d’en Marçal mateix (o
una de no tan radical com la seva!) respon a les ètiques
més modernes; és a dir, les que en la contemporaneïtat
han sotmès la condició humana i dels animals hi han
trobat una fonamentació mínima.

52 • 53

Criteris i valors ètics:
no solament teoria
Dimensió sociocultural

Amb aquesta sessió es tanca el conjunt de les que s’han
dedicat a la reflexió filosòfica sobre els fonaments de
l’ètica. Es tracta ara de posar l’èmfasi en l’examen de les
conseqüències concretes i pràctiques d’aquestes teories
i analitzar quines conductes proposen i com defensen la
seva validesa.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Analitza el cas del gos d’en Marçal:
Quins principis guien el tracte que els pares d’en Marçal donen
al gos? Quins fonaments tenen?

El pares d’en Marçal tracten el seu gos com un
instrument per a fer la feina i consideren que no és un
ésser conscient, subjecte de drets i deures; no cal ser
cruel amb l’animal, però tampoc no cal donar-li el mateix
tractament que a una persona.
El fonament d’aquest tracte es troba en el concepte
clàssic de la distinció entre la condició dels humans
i la de la resta dels éssers vius: només nosaltres
tindríem consciència o una ànima (si es tenen creences
religioses), cosa que ens separaria amb claredat
dels animals, que serien poca cosa més que entitats
biològiques, sense consciència dels valors ni racionalitat.
• La proposta d’en Marçal és del mateix tipus? D’on ha tret els
conceptes de base per a les seves opinions?

No, per a en Marçal aquesta separació entre humans i
animals no és tan radical. El desenvolupament científic
de l’ecologia s’ha pres moltes vegades com a fonament
de l’ecologisme (cal no confondre els dos termes!), que
defensa una visió en la qual les diferències entre els
éssers vius són només de grau i de matisos.

• Creus que la Roser i en Pau poden trobar una manera
objectiva de decidir com passaran aquests dies de festa, amb
arguments que tots dos hagin d’acceptar?

Resposta oberta. Si només es considera l’alternativa
que un dels dos se surti amb la seva, difícilment hi pot
haver arguments objectius en favor de l’un o de l’altre.
En tot cas, en Pau podria fer valer com a argument
que el Saló del Còmic i del Videojoc només se celebra
aquells dies, mentre que a un parc d’atraccions s’hi pot
anar cada cap de setmana.
D’altra banda, hi pot haver propostes alternatives que
satisfacin parcialment tots dos: per exemple, poden
partir els dies del pont i dedicar-ne uns a la proposta
de la Roser i els altres, a la d’en Pau, o un dels pares
pot anar amb la Roser al parc d’atraccions i l’altre, amb
en Pau al Saló. En tot cas, l’interès comú que els pares
no acabin per triar una tercera proposta pot ser un bon
motiu per a mirar de posar-se d’acord els germans.
• I els pares, creus que poden trobar arguments racionals per a
aquesta tria?

Els pares poden considerar que la manca d’acord entre
la Roser i en Pau ha de ser penalitzada, per tal que
entenguin en un futur la necessitat de cedir o de buscar
alternatives en lloc de triar només la pròpia opció. En tot
cas, ja han anunciat la seva decisió de no afavorir una
opció sobre l’altra, de manera que no n’han de justificar
cap de les dues.
• Repassa les sessions sobre les teories ètiques contemporànies,
tria’n tres i aplica-les al cas de la Roser i en Pau. A quina
solució creus que els duria cadascuna? Explica de quina
manera els criteris i els valors de cada ètica condueixen a la
solució concreta que has presentat.

Resposta model: Des del punt de vista de Maquiavel,
per exemple, cadascun dels germans hauria de mirar
d’imposar a l’altre els seus interessos amb qualsevol
tipus d’estratègia, sigui o no racional. Si al final no
arribés a imposar-se cap dels dos, segurament admetria
que el millor seria que els pares intervinguessin i
perdessin tots dos, abans que deixar a l’altre la victòria
(una solució autoritària que també admetria Hobbes,
segurament).

Cultura i valors ètics 2

En canvi, Spinoza o Kant defensarien l’ús de la raó
i analitzarien amb més detall els pros i els contres de
cada proposta (per exemple, el cost, la possibilitat de
fer alguna de les activitats un altre dia, què es va fer
l’última vegada, etc.) o la possibilitat d’arribar a un pacte
per a compensar en el futur aquell que no pogués fer
l’activitat que preferia.
• Què en penses, de la diversitat dels models ètics? Creus
que hi ha una manera de determinar com s’han de prendre
decisions?

Resposta oberta. Si alguna cosa mostra la història
de l’ètica és que les opcions morals són molt diverses
i que no hi ha criteris universals i objectius que dictin
la prevalença d’una sobre les altres. Les decisions
humanes són prou complexes com per a creure que
hi ha una única manera de decidir-se.
PER A SABER-NE MÉS

• Un dels camps en què actualment es mostren les dificultats de les decisions ètiques d’una manera més pràctica
(com es pot comprovar en la sessió següent) és el de la
bioètica, que s’ocupa dels problemes ètics que comporta
l’aplicació dels nous coneixements i tècniques científics
en àmbits com la salut, la procreació, la mort, etc. Podeu
trobar informació sobre aquesta disciplina en la pàgina web
del Comitè de Bioètica de Catalunya (http://comitebioetica.cat/ca/), una institució de la Generalitat.
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4. Opina sobre la necessitat de la bioètica.
Resposta oberta.
PER A SABER-NE MÉS

• Per a ampliar la informació sobre la bioètica, podeu consultar
la web del Comitè de Bioètica de Catalunya (http://comite
bioetica.cat/el-comite/composicio-beta/). En l’apartat de
“temes”, hi ha una relació de les temàtiques més discutides sobre medicina i ètica i material per a aprofundir-hi.

54 • 55

Els humans del futur
Dimensió sociocultural

Aquesta sessió està destinada a parlar de la bioètica
a partir d’un cas concret: l’aparició dels cíborgs. A més
d’oferir un espai per a pensar sobre els límits ètics derivats de l’aplicació d’avenços tecnològics al cos, també
es vol conscienciar de la necessitat de reflexionar sobre
com ens afecta l’ús de les tecnologies i la necessitat de
mesurar les conseqüències dels canvis.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

1. Pensa a partir del cas de la Viktoria.
1-3 Resposta oberta. Cal reflexionar sobre el límit en
la modificació del cos a base d’adherir-hi elements
tecnològics. El criteri principal que diferencia
posar-se una pròtesi que compleixi la funció de
la cama i dotar-la d’altres aspectes (estètics i
tècnics) és la superació de les possibilitats i les
capacitats humanes.
2. Analitza el cas que et presentem.
1-4 En aquest apartat es pretén cridar l’atenció sobre
els límits i les conseqüències que tindria el fet
que l’espècie humana augmentés les seves
capacitats. Més enllà del contingut de la resposta,
el nucli fonamental de l’exercici és entrenar-se
en la reflexió dels dilemes bioètics.
3. Reflexiona sobre la teva relació amb la tecnologia.
Resposta oberta. Amb aquest exercici es pretén
que l’alumnat s’adoni que tots nosaltres també
incorporem, de manera conscient o no, elements
tecnològics que canvien les nostres formes de vida.
Cal valorar la necessitat de parar-nos a pensar, no
solament què ens aporta la tecnologia, sinó també
a què ens fa renunciar.

Cultura i valors ètics 2
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Veure la televisió
Dimensió interpersonal

Un dels mitjans audiovisuals més omnipresent és la televisió. En aquesta sessió es proposen instruments per a
una lectura crítica de la televisió. D’una banda, es treballa el concepte de teleporqueria, definit pel CAC (Consell
de l’Audiovisual de Catalunya), i, de l’altra, la publicitat.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Com és d’important la televisió a la teva vida?

Per tal de calcular el temps que cada alumne destina
a mirar la televisió, s’hauran de considerar tant els
programes que mira en temps real d’emissió com els
que veu a la carta. L’alumne pot considerar que la
televisió no té gaire importància per a ell i, en canvi,
destinar moltes hores a veure programes o sèries en
línia a través del telèfon mòbil, l’ordinador o la tauleta
digital.
PER A SABER-NE MÉS

• Podeu complementar aquest apartat amb els anuncis crítics inventats en el web www.consumehastamorir.org. En
aquesta mateixa pàgina web es proposa una campanya
internacional (que prové de www.adbusters.org) consistent
a passar una setmana sense televisió el mes d’abril.
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PER A SABER-NE MÉS

• El Centre Delàs d’Estudis per la Pau disposa d’una eina
interactiva que permet veure l’exportació d’armes espanyoles a diverses regions del món en conflicte, i com
aquestes han anat variant al llarg dels anys: http://www.
centredelas.org/ca/base-de-dades/comerc-d-armes/visua
litzacio-exportacions-armes-i-conflictes. Entrar-hi i veure’n
els resultats permet reflexionar especialment sobre la
primera pregunta que es planteja en la sessió: en quina
mesura alguns països desenvolupats estan contribuint a
les guerres actuals al Tercer Món?

58 • 59

Guerra i desenvolupament
Dimensió sociocultural

Aquesta sessió intenta aportar algunes claus interpretatives 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 les
noies comprenguin el sentiment d’estar atrapat i n’identifiquin els perquès.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• En quina mesura alguns països desenvolupats estan
contribuint a les guerres actuals al Tercer Món?

A través del web d’Amnistia Internacional, es proposa
que els alumnes investiguin sobre el comerç d’armes:
quin pressupost destina un país del Primer Món a
la fabricació d’armes, quantes d’aquestes armes es
fabriquen amb finalitats comercials i en quins països
es venen. Es pot comparar, també, quin percentatge del
pressupost total d’un país està destinat a armament i
comparar-lo amb el que es destina a ajuda humanitària.
• Sabeu diferenciar entre la caritat i la justícia? Per què diu que
si hi ha pobresa no hi haurà llibertat?

És important la reflexió sobre si són compatibles la
llibertat i la pobresa. Si no es pot viure dignament, no es
pot triar res. Si una persona no pot guanyar-se la vida al
seu lloc d’origen, no pot triar on vol viure.
• A Catalunya hi ha nombroses ONG...

Aprofitem el requadre destinat a les ONG per convidar a
classe un representant d’alguna entitat local que treballi
en temes de cooperació o solidaritat, o bé per visitar
directament l’entitat i parlar amb els seus membres.
Aquests testimonis concrets i directes són l’exemple
més significatiu de compromís en la transformació de
l’entorn que poden tenir els nois i les noies.

• Per aprofundir en aquest tema i preparar la classe, podeu
consultar aquest text: ¿Licencias para matar? Análisis de
las exportaciones españolas de material de defensa, de
otro material y de productos y tecnologías de doble uso
en el primer semestre de 2015 (Amnistia internacional,
Fundipau, Greenpeace, Intermon Oxfam): https://doc.es.
amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Licencias%20
para%20matar?CMD=VEROBJ&MLKOB=35277201616.
• També es poden consultar els detalls dels objectius de l’Agenda 2030 a l’enllaç http://www.undp.org/content/undp/es/
home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html.
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l’amistat amb en Màxim, sigui a partir d’aleshores
molt més cauta amb ell. També pot passar que la
Luciana, absolutament espantada, trenqui l’amistat
amb en Màxim o els altres...
2. RECORDA experiències viscudes:
1E
 s tracta que recordin alguna situació de risc i
identifiquin la repercussió dels comportaments
individuals en la seguretat d’altres persones.
Aquesta és la dimensió “solidària” de la salut: no
és un afer individual, perquè tot allò que fem pot, en
un moment donat, complicar o destrossar la vida als
altres.
60 • 61

Jocs perillosos
Dimensió personal

Entre els riscos que comporta el consum de drogues,
destaca la dependència que genera i les alteracions en
la personalitat de l’individu, que de manera progressiva
perd autonomia i control sobre la seva pròpia vida.
A partir d’un text literari, l’activitat introdueix una reflexió
sobre el consum de drogues i les conseqüències que
aquest fet té en la salut física, mental i emocional dels
adolescents.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

1. POSA’T en la pell dels personatges i contesta:
1 Les drogues no afecten de la mateixa manera totes
les persones. Molts factors entren en joc: l’edat,
les característiques físiques, la situació en què es
consumeix, l’associació amb altres substàncies.
En el cas de les drogues il·legals, com és l’èxtasi,
la dificultat de saber amb exactitud la composició
d’una pastilla encara complica més el fet de
preveure els efectes que tindrà sobre cada persona.
2 Algunes respostes coherents amb la narració són
trist, culpable, penedit, enfadat amb la persona que
li va vendre la droga, ansiós perquè la Luciana es
posi bé...
3 Un tòpic relativament estès és la creença que les
persones que proven les drogues ho fan perquè
tenen algun problema. Però hi ha altres raons
molt freqüents, com ara la curiositat, les ganes de
desafiar alguna prohibició, el desig d’integrar-se en
un grup fent el mateix que fan els seus membres, la
percepció que és un senyal de ser gran o deixar la
infantesa...
4 Totes les opcions són possibles; del que es tracta
és de reflexionar-les: potser no canviarà en res,
però també pot ser que la Luciana, sense trencar

2E
 ls arguments que justifiquen el consum habitual es
basen en el suposat dret que tenen les persones
per fer amb el seu cos el que vulguin. També se
sol adduir que hi ha persones que en consumeixen
habitualment i no els passa res, argument molt
freqüent per justificar, per exemple, l’alcoholisme.
Aquestes justificacions són errònies. En primer
lloc, mai el que fem amb el nostre cos ens afecta
únicament a nosaltres. En segon lloc, no hi ha
persones immunes al consum de drogues. Ben al
contrari, les persones que aparentment n’accepten
bé el consum (per exemple, els grans bevedors) han
desenvolupat “tolerància” a una determinada droga,
el seu organisme s’hi ha habituat i això pot causar
una falsa imatge de control sobre el consum.
Els arguments que justifiquen el fet de provar-les
es basen en la suposada necessitat que “cal haver
experimentat en el propi cos una substància per
saber de què estem parlant”. De fet, la majoria
dels adolescents no volen sentir-se atrapats o
esclavitzats per les drogues. Però sovint tenen
l’errònia sensació que sempre podran controlar-ne
fàcilment el consum i això els porta a vegades a
experimentar. Si bé “provar-les” sempre comporta
un perill innecessari, hem de tenir present que
la majoria dels adolescents que les “proven” les
deixen al cap d’un temps i no arriben a convertir-se
en addictes.
3Q
 uan una persona no és capaç de divertir-se si
no consumeix alguna substància concreta, té un
problema múltiple.
En primer lloc, està negant-se a si mateixa la
possibilitat de divertir-se aprofitant els altres
recursos que té al seu voltant (fruir de les amistats,
anar al cine, jugar, fer esport...).
En segon lloc, s’està provocant a si mateixa una
falta de llibertat, en sentir-se lligada a aquesta
substància, perquè quan no la trobi, ho passarà
malament.
Finalment, com hem vist, la diversió associada a
determinats consums comporta un risc important
per a la salut i la seguretat de les persones, no
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solament les que consumeixen, sinó també aquelles
a les quals pot afectar la conducta dels altres: un
exemple clar d’això són els accidents de trànsit
derivats del consum de drogues.
3. DESCRIU i comenta en grup:
1 Les definicions aportades pels alumnes haurien
d’aproximar-se, amb el seu llenguatge, a aquesta
definició estàndard: “Les drogues són substàncies
d’origen botànic o creades per síntesi química en
un laboratori. Quan es consumeixen, la sang les
porta cap al cervell, actuen sobre el sistema nerviós
central i provoquen canvis en el comportament,
l’estat d’ànim o la manera de percebre la realitat.
El seu consum habitual pot arribar a crear
dependència.”
2 Podeu demanar als alumnes que consultin el
diccionari per trobar la definició correcta. Després,
podeu contrastar-la amb la descripció de la droga
del mateix nom: l’èxtasi forma part de les drogues
de síntesi i té components al·lucinògens. Al
començament produeix eufòria, disminució de la
son i el cansament, sensació de sintonia amb els
altres, augment de la sensualitat... Després, provoca
cansament i baixada de l’estat d’ànim. Sovint el
seu consum produeix sequedat de boca, sudoració,
moviments anormals de la mandíbula, agitació,
dolor toràcic, taquicàrdia, al·lucinacions. Amb menys
freqüència es poden presentar problemes més
greus, com la insuficiència renal o l’edema pulmonar.
També poden arribar a causar un “cop de calor”,
que és un problema molt greu (el que va patir la
Luciana). També existeix un possible risc d’afectació
neurològica amb efectes degeneratius.
3 El consum habitual d’una droga pot portar la
persona a repetir i prioritzar aquest consum en la
seva vida i a deixar progressivament de banda altres
aspectes de la vida, com el treball, els estudis, la
família o les amistats. La necessitat de consumir
és cada cop més intensa, i és quan es diu que la
persona està “enganxada”. Algunes drogues, a més
a més, provoquen molèsties (nàusees, tremolors...)
quan fa estona que no es consumeixen: és el que
s’anomena “síndrome d’abstinència”. L’èxtasi és
una de les drogues que pot causar dependència.
4 La tolerància és un fenomen pel qual la persona que
consumeix una droga necessita cada cop dosis més
elevades per experimentar els efectes que abans
aconseguia amb dosis més petites. L’èxtasi és una
de les drogues que causa tolerància.
5 Probablement, la majoria dels nois i noies
diferenciaran entre drogues dures i toves o drogues
legals i il·legals. També hi ha la possibilitat que
anomenin les drogues que poden ser usades per
pal·liar determinades malalties. Aquesta és una

ocasió per parlar més àmpliament del concepte
droga. Actualment, hi ha moltes campanyes
informatives que arriben als instituts a partir de les
quals podem seleccionar la informació apropiada per
als nostres alumnes.
6E
 n aquesta pregunta es tracta que els alumnes
reflexionin. Se’ls demana una opinió i no pas una
informació exacta. Algunes respostes coherents són
aquestes: perquè les persones sempre busquen
maneres de passar-s’ho bé o tenir sensacions
agradables, i les drogues en proporcionen; perquè
és un negoci com un altre, mou diners, etc.; perquè
davant de les frustracions les persones necessiten
maneres d’evadir-se...
7Q
 ue les persones consumeixin altes quantitats de
drogues beneficia, sens dubte, els que mouen el
negoci de les drogues, però també pot beneficiar
indirectament sectors de poder que prefereixen que
els ciutadans siguin poc autònoms i que la seva
capacitat de rebel·lió minvi per les addiccions, ja que
aleshores són més manipulables.
4. DECIDEIX quina seria la teva opció:
La resposta més madura és la c. La resposta a denota
un concepte de la salut egocèntric o individualista,
que no es correspon amb la realitat (gairebé mai
una persona no es fa mal només a ella mateixa). La
resposta b pot indicar un autoengany o una actitud
d’amagar el cap sota l’ala, d’inhibir-se per no afrontar
el problema.
PER A SABER-NE MÉS

• Per repassar i confirmar els coneixements sobre les drogues, pot ser útil consultar la documentació i les pàgines
web de les quals han estat extretes les respostes d’aquest
solucionari:
–– Órdago! Afrontar el desafiament de les drogues. Fundació
Catalana de l’Esplai. www.ordago.net
–– Moneo. Programa de prevenció familiar del consum de
drogues. Promoció i Desenvolupament Social. http://
www.pdsweb.org/category/materials-i-programes/tema/
drogues-materials-i-programes/
–– Tot sobre les drogues. DVD interactiu sobre drogues.
Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció. www.fad.es
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• Què creus que pensa i que sent la persona que fa el regal?

Es tracta que els alumnes empatitzin amb el personatge
que fa el regal. Algunes respostes possibles són
aquestes: la persona que fa el regal està impacient,
contenta, encuriosida per veure la reacció de l’altre,
satisfeta, se sent bé…
• I la persona que el rep, què pensa i què sent?

62 • 63

Fer un regal
Dimensió interpersonal

La sessió aprofita el fet habitual de regalar-se coses
entre la família o les amistats per reflexionar sobre
l’expressió dels sentiments i el desenvolupament de la
generositat. Així, es posa l’accent en la cura de les relacions interpersonals, un valor interpretat com a típicament
femení a la nostra cultura, però absolutament necessari
per a ambdós sexes.
La sessió també incideix en la creativitat i l’habilitat a
l’hora de fer regals, com a alternativa a la rutina consumista en la qual es pot caure.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Recorda una situació en què vas rebre un regal...

No es poden esperar respostes prefixades. Més aviat
es tracta d’afavorir el fet de recordar experiències
agradables en què l’intercanvi de regals fos rellevant.
Quant a l’explicació sobre “Què en penses, dels
regals”, probablement la majoria de respostes en
seran favorables. També poden aparèixer opinions
més crítiques amb l’acció de regalar, quan es tracta de
quelcom convencional o que es fa en situacions de certa
pressió. Val la pena ajudar el grup a valorar els regals
com a expressions d’afecte. Tot i això, les respostes
negatives poden aprofitar-se per parlar dels mals usos
del regals.
• Observa la il·lustració: Quina història hi pot haver entre els
dos personatges? Escriu-la en tres línies.

Es tracta d’una pregunta oberta que pretén animar els
alumnes a projectar relacions d’amistat.

També aquí es tracta de posar-se en el lloc d’un
dels personatges. Algunes respostes esperades són
aquestes: la persona que rep el regal se sent important,
reconeguda, pensa que és afortunada de gaudir
d’aquella relació, potser se sent sorpresa si no s’ho
esperava i, segurament, està agraïda per l’obsequi.
• Com t’imagines que és la seva relació?

És probable que la majoria de respostes coincideixin que
es tracta d’una relació interessant, bona, satisfactòria
per a tots dos, o una relació basada en l’amistat. També
poden sortir intervencions que apuntin a una relació
problemàtica i difícil.
• Quin pot ser el motiu del regal?

Aquesta pregunta té múltiples respostes. El diàleg serà
més ric com més diversitat de motius per fer un regal es
recullin.
• Què pot aportar el regal a la relació?

La resposta variarà en funció de la lectura que cadascú
hagi fet de la il·lustració. De totes maneres, i tant
si l’han considerat positiva com negativa, es tracta
d’imaginar què aporta el regal: mostrar el desig de
reconciliació després d’una baralla, fer content un amic
que s’ho està passant malament, etc.
Per a entrenar-se…

1-3 E
 s tracta de buscar el contrast entre les persones
que tenen habilitat per fer regals i les que no en
tenen cap. Convé animar els alumnes a ser creatius
i buscar situacions en diferents àmbits de relació. El
comentari dels treballs pot ser una oportunitat per
prendre consciència del domini que es té a l’hora de
fer obsequis.
4 • T ot i que no hi ha una única resposta, es pot
demanar als alumnes que imaginin com un regal
podria millorar la relació amb persones que no tenen
un tracte especialment proper. Se’ls pot convidar
a pensar com reaccionaria alguna persona que
coneguin.
•A
 quest exercici té com a finalitat que els alumnes
facin propostes concretes sobre les actituds que
seria convenient mantenir a l’hora de rebre un
regal. Per fer-ho, poden pensar com els agrada
a ells que reaccionin els altres quan els fan un
regal. Algunes respostes possibles són aquestes:
la persona que rep un obsequi ha de mostrar-se
agraïda, independentment de quin sigui el regal;
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ha d’esforçar-se perquè l’altre quedi content; per
això, encara que no li agradi el regal, no ha de fer
mala cara; tampoc no cal mentir, però sí que cal ser
amable; sempre es pot buscar un motiu sincer per
valorar un regal.
És important estar atent en el moment que l’altre
dóna el regal. Cal dedicar-li una estona. No es pot
anar amb presses o agafar el regal i sortir corrents.
L’altre no se sentirà gens bé.
Si el regal es pot fer servir (una carpeta, un
portamonedes, un penjoll, etc.), el fet de portar-lo
o d’utilitzar-lo és una manera de dir a l’altre que ha
estat encertat.
• T é algun tipus de relació perquè de fet es tracta de
donar quelcom a canvi de res. Aquestes campanyes
socials sí que compleixen algunes de les condicions:
són fruit d’un acte voluntari que acostuma a ser
sincer per part de qui aporta diners. També és un
acte desinteressat ja que no espera que l’altre li
torni res. No és tan clar que es tracti d’una mostra
d’afecte, encara que expressa interès per les
persones receptores de l’ajut. També es probable
que alguns alumnes qüestionin que aquest tipus
de donacions són un recurs per deixar tranquil·la
la consciència, però que no són tan generoses
com sovint es plantegen. Seria interessant debatre
aquest tema amb el grup.
PER A SABER-NE MÉS

• Es pot posar en pràctica el que s’ha treballat en aquesta
sessió organitzant l’amic invisible, que consisteix a fer-se
un regal sense que la persona que el rep sàpiga qui l’ha
fet. Aquesta és una ocasió per fer regals que es pot desenvolupar abans de Nadal, però qualsevol moment de l’any
pot ser bo per a fer-ho.
• Els alumnes també poden navegar per la xarxa per esbrinar el sentit que té fer regals en les diferents cultures
del món. Per exemple, en el següent enllaç es pot veure
quina és la tradició del Japó: http://japonismo.com/blog/
el-regalo-en-japon.
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Amb aquestes preguntes es tracta de treballar el valor
de la dignitat a partir de la definició del diccionari, però
també a partir de les reflexions i el diàleg entre els nois
i les noies, per acabar identificant aquest valor com una
necessitat dels habitants de Medellín, els quals havien
perdut l’autoestima com a ciutadans a causa de la mala
fama de la ciutat. L’alcalde Fajardo vol dir amb aquesta
frase que per construir qualitat de vida era necessari
transmetre als ciutadans que eren capaços de fer-ho, de
derrotar una violència que semblava imbatible. Això volia
dir tractar-los com a persones dignes i no pas com a
delinqüents.
64 • 65

Medellín: de la por a l’esperança
Dimensió personal

La ciutat de Medellín ha passat de ser una de les més violentes del món a ser una de les que més ha millorat en
poc temps. En la proposta s’analitza la fórmula que ha
fet servir la ciutat per generar un canvi tan espectacular.
A més d’informar, es vol transmetre la idea que és possible aplicar polítiques concretes per resoldre els problemes que tenen avui les ciutats, per greus que puguin ser.
També es treballa el valor de la dignitat com una de les
claus de la transformació de la ciutat.
Finalment, es demana que facin una anàlisi de la seva
ciutat per tal d’indicar les mesures que permetrien fer
front a alguns dels problemes.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

• Formeu grups de quatre i elaboreu una llista de deu coses que
sabeu de Colòmbia.

Es tracta de recopilar entre tots informació de Colòmbia
abans de continuar treballant el cas de Medellín. Si a la
classe hi ha algun noi o noia originari d’aquest país, es
pot aprofitar com a testimoni directe. Una llista possible
pot ser aquesta: música (Juanes, Shakira...), literatura
(García Márquez), escultura (Botero), gastronomia
(arepas, cafè...), cinema (La vendedora de rosas, de
Víctor Gaviria); el narcotràfic i el càrtel de Medellín, Pablo
Escobar, el segrest d’Ingrid Betancourt, els diàlegs de
pau entre la guerrilla i el president Santos...
• Esbrina amb quina ciutat està agermanada la teva població.

• Què voldria dir a la teva ciutat proporcionar “el més bell
per als més humils”?

Podria consistir, per exemple, a dotar els barris
més desafavorits de parcs i zones verdes, museus,
biblioteques, teatres, activitats culturals..., en comptes
de concentrar tots aquests serveis i equipaments a les
zones cèntriques o ben dotades.
• Creus que al nostre país s’està aplicant aquest criteri en algun
lloc? Quines conseqüències té?

Aquest criteri ha començat a ser una pràctica habitual
en els governs municipals amb més sensibilitat social.
Un cas típic ha estat el barri del Raval de Barcelona, en
el qual les inversions públiques en equipaments culturals
i millores urbanístiques l’han transformat positivament.
Un altre exemple és el barri de Sant Cosme, al Prat
de Llobregat. Les conseqüències d’aquest tipus de
pràctiques solen ser aquestes: augment de la diversitat
de la població (perquè persones d’altres barris i
procedències freqüenten la zona o s’hi instal·len), minva
progressiva de l’estigmatització, augment de la satisfacció
veïnal, millora de les oportunitats educatives i culturals
per als veïns, amb la corresponent millora de l’equitat.
Activitats

1-3 A
 quest exercici té com a objectiu imaginar els
canvis positius possibles que es poden dur a terme
des d’una acció de govern. Pot ser que el mateix
barri o població on viuen la majoria dels nois i les
noies sigui una zona necessitada de mesures de
millora. Discutir si això és així també pot ser una
bona manera de començar. És important, en tot cas,
argumentar la tria del barri o zona, les mancances
que es prioritzen i el sentit de les millores que es
proposen. Per tancar l’exercici, la comparació amb
la “fórmula Medellín” pot ajudar a consolidar el que
s’ha treballat en aquesta sessió.

Resposta oberta.
• Com definiries la paraula dignitat? En quines situacions és
important aquest valor? Quin profit en treu la persona que
el manifesta? Què pot passar si una persona demostra massa
dignitat? Per què era tan important per als ciutadans de
Medellín?

PER A SABER-NE MÉS

• En la pàgina web www.medellin.gov.co es poden veure
totes les accions socials i culturals que s’impulsen a la
ciutat, entre moltes altres iniciatives de millora i participació ciutadana.
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Legitimitat, límits i dubtes de l’”escrache”
EUDALD CALVO
La PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) ha popularitzat els darrers mesos una nova forma de protesta
incorporant-la al seu repertori d’acció col·lectiva. Aquesta
s’anomena encalç (escrache*) i consisteix a assenyalar els
representants polítics a casa seva, és a dir manifestant-se
davant del seu domicili particular, perquè actuïn (legislin
i governin) a favor dels interessos que representa la PAH.
Concretament perquè desenvolupin la ILP que presentaren
per a la dació en pagament i l’habitatge digne.
Aquesta campanya de la PAH ha polaritzat els analistes de
la qüestió: mentre per a uns és una barbaritat coaccionar
els polítics al seu domicili ja que trenca les normes de
convivència ciutadana, per a d’altres és una manera de fer
justícia ja que, argumenten, els mercats també coaccionen
l’actuació dels polítics. Davant d’aquesta polarització d’opinions, ens preguntem si és legítima l’estratègia de l’encalç
en el marc democràtic i, si ho és, quins límits no hauria de
travessar per a continuar essent-ho.
La nostra proposta és avaluar-ne la legitimitat mitjançant
criteris que solen caracteritzar les accions de desobediència
civil. Per què utilitzem aquesta estratègia?
Intuïtivament l’encalç no casa amb les formes de participació ciutadana que empara la llei. La portaveu del Govern
espanyol Soraya Saénz de Santamaría ha defensat que el
dret de manifestació no empara les accions d’aquest tipus
(aquestes han de ser comunicades dins l’autoritat governativa que desconeixem si autoritzaria una manifestació davant
del domicili d’un càrrec polític). En tot cas, caldria discutir
si jurídicament entraria dins el dret de manifestació. Hi ha
una segona raó, però, per la qual pensem que podria ser un
acte de desobediència civil: l’encalç amenaça una norma no
escrita, però molt arrelada a les democràcies liberals, com
és la distinció entre l’esfera pública i privada.

Legitimitat
Així, si concloem que l’encalç és una acció de desobediència civil farem servir el mateix raonament per a legitimar-lo.
L’encalç es fonamenta en la reivindicació d’un valor de justícia o una avaluació ètica que les lleis no estan garantint
davant la crisi econòmica com és el dret a l’habitatge o que
una família no sigui desnonada si no té un sostre alternatiu.
Ara bé, no totes les accions contra les normes establertes

*L’Eudald Calvo ha proposat fer servir el terme encalç en llengua
catalana per referir-nos a l’escrache.

són desobediència civil; aquesta ha de complir certs requisits per a poder-la distingir de l’assetjament, el xantatge, el
terrorisme, etc. Aquests requisits fan referència a la integritat dels que practiquen l’acció i als seus límits.

Límits
No violenta. Per tal de donar valor a l’acció, que apel·la a
principis ètics i de justícia per definició, els que la promouen
no poden emprar la violència física ja que perdrien la raó
amb la qual volen convèncer la majoria social. En aquest
primer punt és probablement on rau la força de l’encalç,
portant al límit la tensió de manifestar-se davant del domicili
del càrrec polític, sense que això, però, vagi més enllà. El
diputat i exconseller d’Habitatge de la Generalitat valenciana
González Pons intuïa aquest límit quan acusà els membres
de la PAH de colpejar la porta de casa seva quan hi havia un
menor a dins, un fet que va ser negat per la Plataforma i del
qual no hi ha proves.
En aquest punt, doncs, ens distanciem de legitimacions
alternatives com ara la noció de contraviolència per respondre a la violència dels desnonaments o a la violència
estructural. Des del nostre punt de vista, acceptar aquesta
legitimació permetria qualsevol tipus d’acció violenta i provocaria que la legitimació de l’encalç com a desobediència civil
no fos acceptable.
Pública. Allò que distingeix l’encalç del xantatge o l’assetjament, a part de la no-violència, és que s’efectuï a l’espai
públic i de manera publicitada. La voluntat de l’acció és sensibilitzar els representants polítics i la resta de la societat
del problema dels desnonaments i les execucions hipotecàries per incorporar el seu punt de vista al debat polític. No tindria sentit, per tant, fer aquesta mena d’accions a l’esfera
privada o sense vocació de publicitar-les.
Consciència. Un darrer aspecte important és allò que distingeix l’activista que fa accions de desobediència civil del
que practica la resistència militant organitzada. L’encalç va
adreçat a modificar la legalitat. Per fer-ho no rebutja l’estat
de dret i democràtic sinó que precisament apel·la als seus
valors per a donar sentit a l’acció i convèncer la majoria
social de la seva causa. No vol canviar el règim democràtic
sinó millorar-lo. En aquest sentit, la tradició dels pensadors
de la desobediència civil, de Thoreau a Buey, ha defensat
la necessitat d’admetre les conseqüències de trencar la
legalitat per demostrar l’adhesió als principis de l’estat
democràtic.
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Dubtes
La legitimitat de l’encalç es pot emmarcar dins la desobediència civil, però hi ha aspectes que ens generen dubtes
sobre si la pràctica que n’està fent la PAH és del tot adequada:
Una acció preventiva? L’origen de l’encalç fou la justícia
popular contra els càrrecs polítics de la dictadura de Videla
que no foren condemnats després de jutjar-los, malgrat que
les víctimes i els seus familiars sabien que havien comès
crims contra la humanitat. En el cas de la PAH som probablement davant d’una situació de crisi humanitària com són
els desnonaments, però utilitza aquestes accions de manera preventiva i no pas per reparar un judici fallit. Els diputats
del PP donaren suport a la ILP que presentaren i encara no
se sap què votaran a la nova legislació ni com la desenvoluparan.
Un objectiu erroni? La protesta de la PAH té molt a veure
amb el sistema financer. Els representants polítics poden
ser còmplices d’una situació injusta si no se’n fan càrrec o
continuen donant suport als que perpetren la injustícia, però
per què no dirigeixen les seves accions contra els responsables del sistema financer?
Terceres persones? L’encalç sempre comporta danys col·
laterals com ara que la pressió exercida per les accions
als domicilis dels responsables polítics afecta les seves
famílies; és difícil legitimar una acció que afecti menors o
familiars d’un càrrec polític que no tenen res a veure amb la
qüestió. Imatges com les viscudes per diversos càrrecs polítics a l’Argentina són testimoni dels problemes que poden
generar aquest tipus d’accions. En tot cas, però, ja hem vist
que la tensió que generen aquesta mena d’accions és allò
que busca la PAH sense creuar la línia de la violència ni de
l’àmbit privat.
Font: Blog d’opinió El pati descobert.
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Un dèficit gravíssim d’imaginació
ALFONS BANDA
Una vegada i altra, davant de problemes semblants i molt
greus, que comporten violències extremes exercides directament contra milers de persones i patiments terribles per
a milions de civils, es repeteixen actuacions de la comunitat
internacional que porten a resultats inacceptables. Parlo de
guerres i també de crisis de molt diferents menes. Cal que
ens sorprenguem. No podem empassar-nos-ho com una
fatalitat. I no hauríem de defugir preguntar-nos quins són els
motius que ens encallen en una praxi tan escandalosament
obtusa i inhumana. N’hi deu haver molts, de motius, i no
puc pas pretendre saber-los tots, però sí que en veig algun
d’especialment important.
M’alarma, des de fa molt temps, el debilitament, la substitució, potser la demolició?, d’un imaginari col·lectiu que inclou
la possibilitat de la construcció, contínua i harmònica, d’una
societat veritablement humana, justa i fraternal mitjançant el
diàleg i la cooperació. M’alarma alhora el desenvolupament
d’un imaginari que incorpora, acríticament, una antropologia
centrada en la construcció d’una personalitat que es vol
cultivada i sensible però marcadament individualista, que
considera el bé general com una conseqüència del bé particular. Si no som capaços d’erigir un imaginari social, de
construcció obligadament comunitària, que il·lumini la nostra
praxi políticosocial, les inèrcies ens poden conduir a desastres inimaginables. Pensem per exemple en l’abandonament
suïcida que estem fent de l’estat del benestar, en la deriva
perversa d’una idea d’Europa que reconeixia en els drets i
les obligacions ciutadanes la base d’una societat progressivament humana o en la incapacitat per imaginar un món en
el qual la fam, la misèria, la guerra i la violència sociopolítica són progressivament i urgentment eradicades. M’alarma
conèixer pensaments prospectius que contemplen hipòtesis
com ara que als Estats Units es poden crear tres zones
superdesenvolupades intensament interconnectades (Costa
Est, Califòrnia i Chicago), mentre que la resta del territori
és una immensa zona pobra on s’acumulen problemes, i
m’alarmen obres de ciència-ficció en què es proposa un planeta Terra habitat per miserables mentre les elits s’han desplaçat a un món artificial extraterrestre. No podem oblidar el
poder d’autorealització que tenen els imaginaris col·lectius.
En definitiva, el món que tenim és també en part producte
d’imaginaris anteriors, parlem de tècnica o de sociopolítica.
No sóc gens receptiu cap a les teories conspiratives, no crec
en un poder secret concretat en uns pocs que tenen tots els
fils a la mà. Sí que em sembla evident, en canvi, l’existència
d’una gran “conxorxa de necis” en la qual molts, la majoria,
hi participem amb inconsciència més o menys culpable.
Hem desenvolupat una temible capacitat per a relativitzar i

ironitzar divertidament, amb crítiques irresponsables, sobre
la confiança en els altres, la suposició de bondat i el valor
del compromís o la capacitat de transformació, mentre complementàriament acceptem models antisocials i contradiccions que cal qualificar d’inassumibles.
Fa cinc segles, Thomas More publicava la seva Utopia, en
sintonia amb altres pensadors de l’època. No es tractava
pas de l’obra d’un somiatruites aïllat sinó la d’un intel·lectual brillant, expert en temes mercantils, polític d’altes responsabilitats, que va pagar amb la vida el seu insubornable
compromís amb la seva consciència. El coneixement pràctic
de la realitat i el compromís actiu amb la seva transformació
inspiraren la seva utopia, una fita imaginada i imaginària
que orienta eficaçment l’acció; avui potser hi ha qui en diria
una inconsistent manifestació de “bonisme” (i li’n pagaríem
la tertúlia). En els nostres dies, un professor nord-americà
reconegut internacionalment com una autoritat en el terreny
de la transformació de conflictes, John Paul Lederach, que
dedica la meitat del seu temps a la mediació de conflictes sobre el terreny i l’altra meitat a la conceptualització i
docència universitària, ens diu que “la possibilitat de superar la violència es forja a través de la capacitat de generar,
mobilitzar i construir la imaginació moral. Una capacitat que
inclou la d’imaginar una xarxa de relacions que inclogui els
nostres enemics i l’esperança en la possibilitat d’emergència de qualitats inesperades en els sistemes socials”. I en
connexió amb Thomas More diu que cal “imaginar respostes
i iniciatives que, arrelades als reptes del món real, siguin
per naturalesa capaces d’elevar-se per damunt dels patrons
destructius i fer néixer el que encara no existeix” (La imaginación moral. El arte i el alma de la construcción de la paz.
John Paul Lederach. Bakeaz.) La realitat és imprescindible,
sí, però només com a punt de partida.
Font: Blog d’opinió L’ombra de la pau.
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Convenció sobre els Drets de l’Infant (resumida)
Nacions Unides, 1989
Context: La Convenció sobre els Drets dels Infants, de les
Nacions Unides, es va adoptar el 1989. A finals de 1997
havia estat ratificada per tots els països, excepte Somàlia i
els Estats Units, tot i que alguns països han formulat reserves
als articles 37 i 40 (que tracten específicament de la justícia
de menors). La Convenció considera infant tot individu menor
de 18 anys, llevat que, en virtut de la llei que li sigui aplicada,
hagi assolit abans la majoria d’edat (article 1). La Declaració
Universal dels Drets Humans de 1948 ja proclamava que
els infants tenen dret a “atenció i assistència especials”; la
Convenció referma aquest principi i disposa de quina manera
es poden i s’han de protegir els drets de tots els infants. És
de caràcter vinculant per als estats que l’han signada.

Article 8

Part 1

L’infant i els seus pares tenen dret a sortir de qualsevol país
o d’entrar-hi perquè la família es pugui reunir o per al manteniment de les relacions entre l’infant i els seus pares.

Article 1
Un infant és l’ésser humà fins als divuit anys, llevat que la
legislació nacional acordi la majoria abans d’aquesta edat.
Article 2
Tots els drets enunciats en la Convenció han de ser atorgats
a tot infant sense excepció; l’Estat té l’obligació de protegir
I’infant contra qualsevol mena de discriminació.
Article 3
Tota mesura, de caràcter judicial o administratiu, que s’adopti
respecte a un infant, s’ha de recolzar en el seu propi interès.
Article 4

L’Estat té l’obligació de protegir i, si s’escau, restablir els
aspectes fonamentals de la identitat d’un infant: nacionalitat,
nom i relacions familiars.
Article 9
L’Estat té l’obligació de vetllar perquè l’infant no sigui separat
dels seus pares contra la voluntat d’aquests, excepte si es
tracta d’una mesura de l’autoritat competent que, tenint en
compte l’interès superior de l’infant, determini el contrari.
L’infant té dret a mantenir el contacte amb el pare o la mare
quan estigui separat de l’un, de l’altre o de tots dos.
Article 10

Article 11
L’Estat té l’obligació, mitjançant acords bilaterals, de lluitar
contra les retencions d’infants a l’estranger i els trasllats
il·lícits a altres països.
Article 12
L’infant té dret, així que tingui un judici propi, a expressar
la seva opinió en tot allò que l’afecta i a veure com aquesta
opinió és atesa.
Article 13

L’Estat té I’obligació d’assegurar l’exercici dels drets reconeguts en la Convenció.

L’infant té dret a la llibertat d’expressió i a buscar, rebre i
difondre informacions i idees pels mitjans que triï només amb
les limitacions que la llei prevegi.

Article 5

Article 14

L’Estat té l’obligació de respectar els drets i fer complir els
deures d’aquells que legalment són responsables de l’infant,
per tal que l’infant pugui exercir els drets reconeguts en
aquesta Convenció.

L’Estat té l’obligació de respectar el dret de l’infant a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; i de respectar
els drets i els deures deIs seus pares per guiar-lo en l’exercici
dels seus drets d’acord amb l’evolució de les seves facultats.

Article 6

Article 15

L’infant té el dret intrínsec a la vida i l’obligació de l’Estat és
assegurar la seva supervivència i desenvolupament.

L’infant té dret a la llibertat d’associació i a celebrar reunions
pacífiques amb la condició que els drets dels altres siguin
respectats.

Article 7
L’infant té dret a un nom des del seu naixement i a adquirir
una nacionalitat, de manera que mai no resulti un apàtrida;
també té dret a conèixer els seus pares i a ser atès per ells.

Article 16
L’infant té dret a no ser objecte d’intromissions en la seva
vida privada; té dret a la família, al domicili i a la correspon-
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dència, i no ha de ser objecte d’atacs il·legals pel que fa a la
seva honra i la seva reputació.
Article 17
L’infant ha de poder accedir a informació procedent de diverses fons nacionals i internacionals, especialment la que
té per finalitat promoure el seu benestar social, espiritual i
moral, i la seva salut física i mental; els Estats han de posar
els mitjans per tal que això sigui possible.
Article 18
L’Estat ha d’assegurar el reconeixement del principi que el
pare i la mare tenen responsabilitats comunes en l’educació i
el desenvolupament de l’infant; són els primers responsables
de l’infant i la seva preocupació fonamental ha de ser el seu
òptim desenvolupament.

+

veis mèdics; i l’Estat té l’obligació d’assegurar les atencions
primàries preventives, l’atenció sanitària per a les futures
mares, la reducció de la mortalitat infantil, l’educació sanitària
i l’abolició de les pràctiques tradicionals perjudicials per a la
salut dels infants.
Article 25
L’infant en règim d’internament o acolliment familiar té dret
a una revisió periòdica del tractament que rep i de totes les
altres circumstàncies rellevants pel que fa a la seva situació.
Article 26
L’infant té dret a beneficiar-se de la seguretat social i de les
prestacions socials.
Article 27

L’Estat té l’obligació de protegir l’infant contra tota mena de
maltractaments, abusos i explotacions; de tipus físic, mental
o sexual.

L’infant té dret a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social; els pares són
els primers responsables, però si ells no poden l’Estat els
ha d’ajudar, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i
l’habitatge.

Article 20

Article 28

L’infant privat temporalment o permanentment del seu entorn
familiar, així com aquell que se l’ha de separar en funció
del seu interès primordial, té dret a la protecció i a l’ajuda
especials de l’Estat.

L’infant té dret a l’educació i l’Estat té l’obligació de proporcionar educació primària obligatòria i gratuïta, de fer que
l’ensenyament superior sigui accessible a tots, i de vetllar
perquè la disciplina escolar es fomenti en el respecte i la
dignitat de l’infant.

Article 19

Article 21
Els Estats que reconeixen o permeten l’adopció han
d’assegurar que la consideració principal sigui l’interès primordial de l’infant.
Article 22
D’acord amb la llei i els procediments internacionals, els Estats tenen l’obligació de considerar la sol·licitud de l’estatut
de refugiat de qualsevol infant i d’ajudar-lo a reunir-se amb
la seva família.
Article 23
EIs infants disminuïts tenen dret a gaudir d’atencions específiques i d’una educació i una capacitació adequades a fi
d’aconseguir la seva integració social i el seu màxim desenvolupament individual, tant cultural com espiritual.
Article 24
L’infant té dret al nivell més alt de salut i a l’accés als ser-

Article 29
L’educació ha d’afavorir el desenvolupament de la personalitat i les aptituds de l’infant; ha d’inculcar el respecte dels
drets humans, el respecte dels seus pares, de la seva pròpia
identitat cultural, del seu idioma i valors, com també els valors culturals dels altres països; ha de preparar l’infant per
assumir una vida responsable en societat i en el respecte al
medi natural.
Article 30
Als Estats on hi hagi minories ètniques, religioses o lingüístiques, l’infant que pertanyi a alguna d’aquestes minories té
dret a gaudir de la seva pròpia cultura, a practicar la seva
religió i a utilitzar la seva pròpia llengua.
Article 31
L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació
en activitats culturals i artístiques.
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Article 32

Article 40

L’infant té dret a ser protegit contra l’explotació econòmica
i contra tota feina que posi en perill la seva salut, la seva
educació o el seu desenvolupament integral, i l’Estat té
l’obligació d’establir edats mínimes per començar a treballar
i d’especificar les condicions laborals.

L’Estat té l’obligació de reconèixer el dret que té l’infant que
ha infringit la lIei penal de ser tractat d’acord amb la seva
dignitat i que es tingui en compte l’edat que té. També ha de
garantir la no retroactivitat de les lleis, tant nacionals com
internacionals. A l’infant se Ii asseguraran, com a garanties, la
presumpció d’innocència, el dret a ser informat puntualment
dels càrrecs que se li imputen, a disposar d’assistència jurídica, que la seva causa sigui dirimida sense retard, que no se
l’obligui a declarar-se culpable, que totes les decisions i mesures aplicades siguin sotmeses a un òrgan judicial superior. Té
dret a disposar a l’assistència gratuïta d’un intèrpret, si és el
cas, i que es respecti plenament la seva vida privada al llarg
del procés. Així mateix, es promourà l’establiment d’instàncies
i de legislació específiques i la implantació d’una edat mínima
de responsabilitat penal. D’altra banda, es procurarà que les
mesures es puguin adoptar sense haver de recórrer a procediments judicials i es buscaran totes les alternatives possibles
per evitar l’internament en institucions.

Article 33
L’infant té dret a ser protegit contra el consum il·lícit
d’estupefaents i substàncies psicotròpiques, i contra la seva
utilització en la producció i distribució d’aquestes substàncies.
Article 34
L’infant té dret a ser protegit per l’Estat de qualsevol tipus
d’explotació o abús sexual.
Article 35
Els Estats han de posar tots els mitjans necessaris per impedir el segrest, la venda o el tràfic d’infants.
Article 36
Els Estats han de protegir l’infant contra tota altra mena
d’explotació que pugui perjudicar qualsevol aspecte del seu
benestar.

Article 41
Cap article d’aquesta Convenció no afectarà cap llei d’un
Estat quan aquesta llei sigui millor de cara a la realització
dels drets de l’infant.

Article 37
L’Estat té l’obligació de vetllar perquè cap infant no sigui sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels. No es pot imposar
la pena capital ni la presó perpètua a cap infant. No pot ser
privat de la seva llibertat d’una manera arbitrària, i aquesta
mesura es considerarà com a l’última aplicable. Si és privat
de llibertat serà tractat amb humanitat i respecte, i sempre
d’acord amb les necessitats de la seva edat; estarà separat
dels adults i podrà mantenir contactes amb la seva família i
tindrà dret a una assistència legal i de qualsevol altre tipus
que sigui adequada.

Part 2

Article 38

Articles 46 al 54

L’Estat té l’obligació de respectar el dret internacional humanitari i el principi que cap infant de menys de quinze anys no
ha de participar directament en les hostilitats ni ha de ser
reclutat per les forces armades, i que tot infant afectat per un
conflicte armat ha de poder gaudir de protecció i atencions.

Tracten de la ratificació de la Convenció, entrada en vigor,
esmenes i reserves fetes en signar-la o adherir-s’hi per part
dels Estats.

Article 39
L’Estat té l’obligació d’adoptar mesures per tal d’assegurar
la recuperació física i psicològica i la reintegració social dels
infants que hagin estat víctimes d’abusos, negligències, explotacions o tortures.

Articles 42 al 45
Tracten del compromís dels estats de difondre la Convenció
i de la creació del Comitè dels Drets de l’Infant, encarregat
de promoure l’aplicació efectiva de la Convenció i de fomentar la cooperació internacional en tot allò que la Convenció
propugna.

Part 3

La base d’aquest resum de la Convenció és una versió
elaborada i publicada pel Consell de Benestar Social
de l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat completat,
pel que fa a alguns articles que hi faltaven, pel Grup
d’Educadors d’Amnistia Internacional de Catalunya.
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Sobre els usos adolescents de la xarxa:
flexions i reflexions a propòsit d’Amanda Todd
JORDI BERNABEU (adaptació)
Durant el mes d’octubre del 2012 vam estar al cas de notícies
sobre suïcidis adolescents per fets relacionats amb la xarxa.
Si inicialment ens alarmàvem amb el comiat d’Amanda Todd
(15 anys) per YouTube, poques hores després desapareixia
un jove francès de 18 anys, i uns dies més tard, una altra de
15, Felícia, triava Twitter per afirmar que havia decidit acabar
amb la seva vida. Tots tres manifestaven haver estat víctimes
d’assetjament mitjançant Facebook. Al voltant d’aquests tràgics successos es van esdevenir tot un seguit de notícies i
alertes sobre dels riscos d’internet. No és pretensió d’aquest
text reflexionar sobre el perquè d’aquestes situacions de
desesperació, ni per què certes lògiques d’aïllament són incapaces d’afrontar segons quines situacions. Tampoc no vol
esdevenir altaveu d’alarmes sobre els perills de la xarxa, que
només ajuden a saturar les nostres angoixes adultes. Ens han
de servir per a reflexionar i estem obligats a fer-ne una anàlisi
crítica. Tot plegat passa per entendre que internet només ha
estat el mitjà (i no el fi) perquè adults o joves sense escrúpols hagin jugat amb el desconeixement, el desconcert i la
desesperació d’altres persones. Per tot plegat, és convenient
proposar un conjunt d’idees per a la reflexió.
D’entrada: tot el que s’entén per “internet 2.0” —xarxes
socials, bàsicament— ha esdevingut una revolució pel que
fa a noves pràctiques de relació, comunicació, recerca i
producció d’informació, així com en la gestió de la nostra
identitat i quotidianitat. No podem reduir-ho només a canals o
metodologies. Implica un marc molt més ampli: relacional, de
coneixement, d’aprenentatge. Aquest nou entorn ha vingut per
quedar-s’hi. I aquesta arribada ha estat tan ràpida i avança
a un ritme tan vertiginós, que sovint ens dificulta de poder
parar-nos a reflexionar les seves formes d’ús. Tot i el seu
caràcter innovador, probablement no s’està inventant tant: es
redefineixen espais clàssics de relació, que no desapareixen
ni són substituïts, sinó que s’estenen a l’òrbita digital (perfils, identitats, grups, espais de trobada, etc.). Adolescents
i joves han estat, inicialment, el paradigma d’ús d’aquesta
nova realitat, tot i que cada vegada més s’han universalitzat
a qualsevol grup d’edat i col·lectiu. El psicòleg i jurista Jaume
Funes avisava fa pocs dies que “per a la majoria dels adolescents actuals poques coses tenen sentit sense referència a
ells. Són en la mesura que estan “en línia” i són en la mesura
que són imatge. No hi ha identitat sense perfil de xarxa virtual.
No hi ha sociabilitat sense interacció digital”1.
En segon lloc, cal aclarir que el debat no és en l’eina, sinó
en els usos. I la primera lectura sempre ha de ser en clau
positiva: esdevé un element de construcció per davant dels

possibles problemes que puguin comportar en la gestió del
nostre dia a dia o en la nostra professió. Com a treballadors
en l’àmbit de l’atenció social se’ns obre tot un nou món
d’intervenció. I és evident que es necessita una reflexió
seriosa i un posicionament consensuat. Retrobem de nou
—afortunadament— paraules tan nostrades com treball cooperatiu, participació, horitzontalitat, etc., en un rumb diferent
al qual probablement estem acostumats a treballar i amb els
corresponents matisos a fer. Avançarem a mesura que experimentem i participem d’aquest entorn. I gairebé segur que, a
diferència d’altres fenòmens que ens ha tocat abordar, no té
sentit plantejar posicions resistencialistes, que no acrítiques.
Ben al contrari: és ara quan es necessita una reflexió sobre
l’ètica a la xarxa. Estem obligats a repensar-ho tot (tot). Cal
que ens qüestionem aspectes bàsics: com utilitzar-les per
millorar la nostra pràctica professional? En el món virtual,
calen educadors? Cal utilitzar les mateixes eines/perfils com
a professionals que com a ciutadans? Com s’han d’emfatitzar
i afavorir les bones pràctiques, que en són moltes? Quin
discurs cal potenciar per evitar-ne usos problemàtics? I, en
qualsevol cas, per a aquells que plantegen una visió crítica,
agafar-ne la part més reflexiva: quins seran els efectes de
tanta hiperconnexió i hipervirtualitat? Com hem d’ajudar a
construir comunitats a la xarxa? L’eficiència i la immediatesa
de la xarxa són contraproduents a mig-llarg termini? Anem cap
a una societat més ràpida i amb més proximitat però cada
vegada més amb menys contacte físic?
I el tercer avís té una clara vocació preventiva (alhora que
constructiva): el fet de manipular eines amb moltes potencialitats és clar que pot provocar fer-ne usos problemàtics.
Per això al voltant caldrà fer-hi un discurs preventiu i formatiu. Ens interessa centrar-nos en tot el que té a veure amb
afavorir usos responsables, potenciar usuaris autònoms i
crítics. Al mateix temps, cal establir els mecanismes bàsics
de prevenció i atenció dels riscos i problemes derivats del seu
ús. Escriu Josep Ramoneda, tractant aquest tema, que “els
individus aïllats, ni fan societat ni són capaços d’imposar i
defensar els seus drets”2. Per tot plegat, destaquem algunes
qüestions sobre les quals hem d’estar pendents i que hem
de treballar:

1 F UNES, JAUME: “Vidas virtuales y muertes reales”, El Periódico
de Catalunya, 12/10/2012.
2 RAMONEDA, JOSEP: La izquierda necesaria. RBA. 2012.
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(1) Construir la nostra identitat a la xarxa; sobretot, si tenim
en compte que n’estem redefinint aspectes troncals com la
privacitat i la intimitat.
(2) Definir uns criteris que determinin quins usos tenen un
major risc, quins comporten problemes i quins han de ser
entesos a partir del concepte de la dependència.
(3) Estar alerta amb la facilitat de difusió de continguts inadequats, independentment de la seva legalitat. Quin usos són
més segurs que d’altres?
(4) Prendre consciència dels interessos político-comercials
que s’amaguen darrere de tot aquest comerç electrònic i la
concentració empresarial existent al seu voltant, i entendre
les repercussions que poden tenir en la nostra vida. En paraules de Dolors Reig, “les nostres dades són el petroli del
segle xxi”3.

Problemes importants5
•X
antatge a nivell individual i assetjament. Una noia
n’amenaça una altra a través de les xarxes i li demana
favors a canvi.
•A
 ssetjament de caire grupal. Un grup del Facebook acaba
esdevenint un espai col·lectiu d’insult i/o burla d’una persona concreta.
•A
 ssetjament de caire afectiu o sexual. Un adult que es fa
passar per jove és agregat per una noia de la qual treu
imatges i dades personals.
• T robades amb persones desconegudes (sense anar acompanyat). Una noia de 15 anys es troba amb el seu amic virtual del qual desconeix la identitat real, sense coneixement
dels seus pares i fora de casa seva.

Fa temps que alguns dels professionals que treballem amb
els adolescents l’atenció i la prevenció del consum de drogues
assumim tasques i intervencions relatives als usos que fan
de les TIC (en argot: pantalles). I probablement això sigui un
error. Es justifica pel fet que alguns usos problemàtics de les
drogues semblen mimetitzar-se en els usos de les pantalles4.
En qualsevol cas, haver assumit aquest «paper» també ha
ajudat a entendre la seva vessant problemàtica. Si bé les
preocupacions adultes se simplifiquen bàsicament al voltant
de dues grans qüestions —el temps que noies i nois passen
navegant per la xarxa i la seguretat d’aquesta—, la realitat ens
ha fet veure que tot plegat és força complex. Són nombroses
les demandes d’assessorament i informació —que no tractament— per aquest tema, sempre motivades per un adult de
referència. I heus aquí alguns problemes que podem trobarnos, i els indicadors que ens poden permetre de detectar-los:

•A
 ddicció i aïllament. Un noi es passa un temps desproporcionat jugant a un joc en xarxa sense sortir de l’habitació.
Ni tan sols va a classe.

Problemes lleus i/o moderats

3. C
 al “controlar” que l’estona que es passa davant d’una
pantalla entra dins els límits raonables. Molts problemes
atesos denoten que prèviament no hi ha hagut lògiques
clares de control sobre el temps dedicat al tema.

•Ú
 s abusiu i/o freqüent dels jocs. Un noi no rendeix a l’IES
perquè es passa molta estona jugant al Call of Duty.
•S
 edentarisme. Una noia demana als pares deixar el bàsquet
perquè prefereix estar a casa xatejant.
•A
 gregació de gent desconeguda. Una noia de 15 anys no
segueix cap criteri bàsic per acceptar o discriminar invitacions d’amics al Facebook.
•R
 elacions distorsionades. Un noi força tímid dedica molt
més temps a relacionar-se a partir de missatges de WhatsApp i altres xats que no pas al cara a cara.
•P
 èrdua d’interès per a fer altres activitats. Una noia deixa
de fer natació i anglès extraescolar perquè prioritza estar
connectada a casa.

Per prevenir aquestes situacions i facilitar elements de detecció, exposem algunes idees elaborades per a mares i pares
sobre algunes qüestions bàsiques en relació a la gestió
d’internet en l’àmbit domèstic:
1. M
 olts usos de l’ordinador i d’altres productes tecnològics
han de donar-se en espais comuns o, almenys, que no
afavoreixin l’aïllament.
2. E
 s poden definir unes normes clares d’ús i consensuar-les,
prioritzant uns usos davant d’altres, o uns torns d’ús de
més prioritat. Per exemple: es prioritzarà l’ús com a eina
de treball que com a joc. És bo tenir aquestes normes presents i pactar-les conjuntament. Si cal, poden redactar-se
i tenir-les en un lloc visible.

4. S
 ’han d’afavorir conductes alternatives a les tecnologies
(oci, temps lliure, relacions físiques, etc.).

3R
 EIG, DOLORS: “Cap a una intel·ligència col·lectiva”. Singulars.
27/3/2012.
4R
 ecomano l’escrit de DAVID PERE MARTÍNEZ ORÓ a SobreDrogues.
net: “Drogues i xarxes socials: per què es relacionen?”
5A
 questes idees extretes conjuntament amb en Carles Sedó a propòsit de reflexions sobre l’actuació preventiva.
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5. E
 s poden utilitzar “interruptors externs”: filtres de control
parental, alarmes, etc. Els sistemes operatius més utilitzats porten sistemes preinstal·lats de control força útils.
6. L’establiment de certs càstigs davant d’incompliments
és educatiu, sempre i quan parlem de reforços negatius
realistes, i que ens assegurem compleixin.
7. C
 al poder ser capaços d’observar amb discreció. Això
és, no espiar converses al Messenger, al Facebook.
I respectar la intimitat, però essent coneixedors dels seus
contextos virtuals, els seus espais de relació. Participar-hi
amb criteri, etc.
8. C
 al transmetre un discurs de responsabilitat, moderació
i prudència al voltant de l’ús de les TIC.
9. S
 ’ha de posar un especial èmfasi en els “bons usos”
i potenciar-los.
10
. Cal ser conseqüent i intransigent amb pràctiques
d’assetjament, descontrol econòmic, etc.
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