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Reiació er:re iguals Se. (12-14 anys)

SOLUCIONANT ALGUNS PROBLEMES

Contingut

L'objectiu principal d'aquesta unitat és la presentació i el treball entorn de les estratecíes
per a la resolució de conflictes, tot considerant que rnitiancant el dialeg es pot arribar a un acord

per part de totes les postures implicades. Malgrat es presenta contextualitzat en la interrelació

amb els iguals, es procura també donar les eines per arribar a la transferencia en l'árnbit personal.
El contingut és, en primer Iloc, la mateixa técnica de resolució de conflictes, cornencant

pels conceptes de problemaJconflicte, en les seves vessants perceptiva, afectiva, cognitiva i

social. L'estratéoia no es presentara en abstracte, sinó que es partirá de problemes concrets a

nivell de relació entre iguals, com ara la marginació, la manca de companyerisme o de

col.laboració, les actituds de domini i pressió en el grup, la separació del grup, etc.

Es pretén ampliar la reflexió cap a ámoits mésqenerícs com ara el dialeg com a eina i com a

valor; I'empatia entesa com a respecte envers els altres i Ilurs situacions ¡ en la doble vessant

afectiva i cognitiva: la presa de consciencia de les influencies del propi comportament i de les

própíes actituds davant situacions conflictives; i el companyerisme, la col.laboració i I'ajut com a

actituds en funció de les quals s'aborda la tasca de resolució de conflictes.

Activitats

1) Qué podem ter amb els problemes? (Comprensió crítica)
2) Tu pots trobar una so lució (Resolució de conflictes)
3) Ara parlem d'aquest problema (Resolució de conflictes)
4) Aquesta persona va ter ... (Role-model)
5) L'acord (Construcció conceptual)
6) En les meves coses (Exercici auto-expressiu)



Solucionant alguns problemes
Reiació entre iguals 8e. (12-14 anys)

Que podem fer 8mb els problemes?

(DIBUIX: cara d'un noi, amb gest preocupat, central i una mica més gran. Al seu voltant

quatres cares més petites: noi trist, noia seriosa, noi enfadat, noia preocupada).

"Tinc aquest problema."
" Estic ficada en un embolic." "M'he buscat un

bon problema." ... Qui de nosaltres no ha dit en alguna ocasió aquestes frases
o quelcom de semblantes? Solucionar els problemes ... Aixó depén de molts
factors: del tipus de problema, del carácter de la persona, de les

circumstancies, etc. Aquí no tenim la solució, evidentment, encara que ja seria
bo (Imagines? Tenir la solució de tots el problemes, de qualsevol. .. !). El que sí
tenim és alguna petita idea sobre com podem ter-los tront. No és la solució al

conflicte mateix, pero et pot ajudar a arribar-hi.

(DIBUIX: quatre o cinc interrogants de diferent tamany i color)

I qué és un problema? Potser d'aquesta manera és més fácil: Para't a

pensar un moment en com et sents quan tens un problema i tindras la millor

definició. Un problema és una situació, una qüestió, un conjunt
d'aspectes o de ctrcumstánctes. als quals no sabem quina
resposta hem de donar, quina acció és la millor, i per aixó ens fan

sentir més o menys preocupació, intranquil.litat, malhumor, etc.

Pero de situacions problernátiques o conflictives n'hi ha de moltes classes:
amb una única solució, amb váries o de difícil solució; personals, de relació

amb els companys/es o de relació amb els adults; físics, de carácter o de

capacitats; etc.

Escriu alguns problemes que hagis tingut. Intenta ter-ha de

forma clara i breu.

Abans hem dit que no sabem la manera de solucionar tots els

problemes, peró que sí et podem donar algunes idees per tal d'arribar-hi. El

conjunt d'aquestes idees té un nom una mica técnic: "Resolució de

conflictes". El que vol és ajudar a encarar de forma adequada i

útil les situacions probtemátlques de cada dia, trobant diverses
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solucions als conflictes i valorant-Ies, contribuint a conéixer-nos i

conéixer els altres mlllor. fent-nos conscients del qué és de veritat

problernátlc, estimulant la coLlaboració i el dialeg, etc. Per

aprofundir-hi, cornencarern pels conflictes amb els companys i amics/gues.
(DIBUIX: tres noies idos nois, en petit, en actitud de discutir -sense enfados-)

Recorda un problema que véreu tenir en el teu grup d'amics.

Explica quin era el problema, com et senties i que en pensaves.
Escriu després com va acabar: si es va fer quelcom per

solucionar-lo, en que va consistir; o si, pel contrari, no es va fer

res, que va passar.

- Quin problema tenieu?

- Que n'opinaves tu? Com et senties?

- Que va passar al final?

Ara ja et presentarem alguns deis aspectes que la resolució de

problemes aconsella considerar abans de solucionar una situació que, per a

tu, sigui conflictiva. Creiem que, de tenir-Ios en compte, et sera una mica més
fácil trobar la millor so lució. Pots probar-ho, fent el mateix amb alguna cosa

que et preocupi.

(DIBUIX: una noia a la cruilla de cinc vies. Potser, al fons, un interrogant)

1.- Definir el problema i descubrir com ens fa sentir:

Aquí has d'intentar explicar breument coses com:

a) qué ocorreix, en qué consisteix el conflicte,
b) com et sents, quins sentiments provoca el problema en tu.
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Llegeix aquest cas:

Em dic Sonia, i tinc catorze anys. El problema és que, al grup, volem fer el comiat d'abans

de les vacances, i no hi ha manera de posar-nos d'acorc: Els nois volen anar una tarda a bailar, i

les noies volem anar a dinar a un restaurant. Cap de les dues parts cedeix quan es parla del que

tarem, i sempre ho deixem igual per por a no discutir-nos. A mi no m'agradaria que ens

entadessim, sobretot ara, perqué aleshores ens podriem marxar de vancances barallats. De

vegades, quan sortim, sembla que hi ha quelcom estrany entre nosaltres ... No sé.

Ara pensa en algun problema teu i intenta fer el mateix:

- Quin és el problema i com et fa sentir?

2.- Descriure els trets del problema:
Aixo vol dir que hem de pensar en tates aquelles coses que es

relacionen d'alguna manera amb el problema. Per exemple, s'ha d'explicar:
- a quines persones afecta,
- quan acostuma a passar,
- quantes vegades succeeix,
- perqué creus que passa,
- quines són les opinions, les raons, etc. que es donen,
- en quins aspectes pot cedir cadascú per arribar a un acord,
- quina és la teva conducta davant c'aixó: qué fas, qué penses, com et

trobes ...

Continuem amb el problema �e la Sonia:

Al meu grup som cinc noies i quatre nois. I jo diria que el problema ens afecta a tots,

perqué és el comiat d'estíu: no ens tornarem a veure tots fins al setembre. Sempre que havíem

de decidir on anavem o qué feiem, teniem opinions diferents, pero sempre arribavem al final a

un acord. I respecte al comiat, no sé qué és el que passa, pero, des de que en Jaume va tenir la

idea de ter quelcom especial, hem dit coses diferents i no hem passat d'aquí. Una tarda ens vam

seure a parlar-ne. Cadascú deia el que volia fer. Vam parlar i parlar, i al final les noies deiem una

cosa i els nois una altra. I d'aquí no hem sortit encara. Crec que els. nois no voten cedir, i

nosattres tampoc cedirem lIavors. Jo estic amb les meves amigues, i estic contenta de que hem

fet una pinya entre nosaltres, les noies. Pero de vegades tinc la impressió de que tem un gra

massa.
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Ara fes el mateix amb el problema que has explicat a

I'apartat 1.

- A qui afecta aquesta situació i per que creus que passa?

- Quines raons es donen? Fins a quin punt es podrien posar
d'acord les persones a les quals els afecta aquesta situació?

- Quina és la teva postura davant a'slxo? És a dir: que en

penses, que fas, com et sents?

3_- Buscar possibles solucions:

Després, de manera general, sense especificar gaire els detalls, s'han

d'imaginar totes les coses que es podrien fer per a resoldre el problema.
S'han d'intentar trobar quantes més solucions rnillor, fins i tot sense deixar de
banda les que semblin una mica tantastiques o irreals.

Aixo és tot el que ha pensat la Sonia:

No sé ben bé, potser podriem:
- fer les dues coses,
- cedir els nois o cedir les noies,
- fer una votació,
- fer una altra cosa totalment diferent,
- no fer res,

- tornar a parlar, pero sense enfadar-nos,
- voler fer els nois el mateix que les noies, o nosaltres el mateix que ets nois ...

Ara et toca a tu fer el mateix amb el problema que has

pensat.
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L1istat de possibles solucions:

4.- Valorar les soluciones i escollir les millors:

Tot seguit es valora i s'avalua cada solució, tenint en compte:
- si és o no difícil cur-Ia a terme,
- els avantatges que té: a qui beneficía, qué pot produir, etc.
- els seus desavantages: a qui perjudica, qué pot provocar, etc.

Després, en funció de la valoració, es seleccionen, com a mínim, dues
solucions.

Com va escollint la Sonia?
- Fer les dues coses és quasi impossible. em sernbla, perqué representa molts diners, i no

sé SI poonern estar quasi tot el dia fora de casa. Ciar que alesnores ho pooríem dividir en dos

ores D'aquesta manera potser estariem tots contents, pero continuen sent molts centims.

- Si els nois o nosaltres cedim, ja no hi hauria problema, pero lIavors els qui han cedit

resulten perjudicats perqué no ho poden celebrar de la manera que voldrien. I a més, igual
després aixó va malament perqué ja no es troben tan a gust en el grup, es pensen que no s'han

enfadat pero en el fons sí ho estan, o ens acostumem a cedir per evitar problemes, i aíxó pot ser

un altre problema ...

I així continua valorant les seves solucions.

(OIBUIX: noi assegut davant d'una taula, amb un full en blanc i un bolígraf, en actitud de

pensar)

Torna a ser el teu torno Valora totes les solucions que has

escrit a I'apartat 3, i queda't al final amb dues.

- Solució l'

- Solució 2ona.
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5.- Explicar la realització de la solució:

De les dues -corn a mínim- solucions anteriors, es selecciona una, que
és la que s'aprofundeix fins arribar a detallar com es portara a terme.

Ara es tracta de fer un treball essencialment practic, reflexionant sobre:
- el moment més adequat per iniciar la solució,
- de quina manera es cornencara,
- que és el que s'ha de dir o ter exactament,
- quina ha de ser la meva actitud, etc.

Ja he decidit que els proposare tornar a parlar sobre el tema, i ho taré el dissabte quan ens

reunim. Abans d'anar al cinema, els diré que vull proposar una cosa: ter una reunió extra el

dlumenge a la tarda per organitzar el corruat. Els diré també alguna cosa reterent al contenta que

esnc per aquesta testa, que és la primera vegada que ho tem i que ens ha de sortir cranó més bé,

que pot ser com el primer día de vacances ... Se rn'na de veure amb moltes ganes. I és que de

ventat les tinc si ens posem d'acoro:

I tu, quina solució escolleixes? Com t'epttcsrés?

6.- Valorar I'aplicació de la solució:

Pot ser que la solució ens vao! molt bé o que no, pero, de qualsevol
forma, dedicar un moment a pensar com es va aplicar i quin va ser el seu

resultat sempre ens pot orientar de cara a d'altres possibles problemes.
També és convenient pensar de quina manera ens afecta ara el problema.
Pero recorda, quan ho facis, que no cepen només de tu.

Ho vaig dir, sí. l no semblava preocupada, sinó contenta. La vam ter, la reunió, ...

Vols ara imaginar el resultat que tindria la teva solució?
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Tu pots trobar una solució

(DIBUIX: un noi, amb les mans a la butxaca, amb cara triste, caminant per un carrer: la resta

-edificis, altra gent, etc.- molt desdibuixat).

A les planes anteriors hem explicat una mica en que
consisteix la resolució de conflictes. Ara et proposem que no

apliquis al problema que planteja aquest text:

"El que trobava més penós de tot era que no sempre era capac
d'aguantar-se les lláqrirnes quan els brétols I'atacaven de valent. Per més

astorcos que fes per aguantar-se-Ies, al cap d'un moment els ulls li

espurnejaven i després se li anaven inundant. I quan les Ilagrimes
cornencaven a rajar, lIavors sí que se la passaven bé, els brétols. Llavors
solien riure com bojos picant-se els genolls, assenyalant-Io amb el dit
bramant perqué tothom s'adonés de debo del fet extraordinarí que passava.

- Pero guaiteu-Io, el nasdemocs! Ara se'ns pixa pels ulls!

Cridaven coses així i segur que continuarien fent-ho cada dia d'ara

endavant. Imaginar-ho resultava una cosa amarga.

FRICK, L. (1985, 2ona. ed.): t.'arnenaca. Barcelona: Edícions de la Magrana. Col. L'Esparver,
18. pp. 26-27).

El noi protagonista es diu Martin. Té dotze anys i, amb la

seva família, s'acaba de traslladar a una nova ciutat. Ara I'has

d'intentar ajudar.

a) Explica, segons el teu parer, quin és el problema d'en Martin. Descriu

també com es deu sentir.

b) Aquesta situació:
b.1. Afecta només a en Martin o a més gent? En aquest cas, quina?
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b.2. Et sembla que acostuma a passar-li molt sovint? Per quins motius

creus que li passa aix6?

b.3. Explica que en deu pensar en Martin. Imagina com els companys
d'en Martin justificarien la seva actitud (quines són les opinions, les raons, etc.

que donarien).

b.4. I tu que en penses?

c) Escriu, breument, totes les solucions que puguis imaginar al problema
d'en Martin.

d) Ara, valora-les segons la facilitat de realitzar-Ies, els avantatges i els
inconvenients.

e) Segons les valoracions que acabes de fer, quines serien les millors

solucions? Explica-les ara amb més detall, com si les tinguessis que portar a

la practica.
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f) Creus que, de veritat, aquestes propostes resultarien i es solucionaria
el problema d'en Martin?

g) I aquest rnetode per abordar els problemes, que et sembla? Creus

que ens pot ajudar? Per que?
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Ara parle m d'aguest problema

Tots tenim problemes, no? Alguns problemes es poden
solucionar, amb més o menys facilitat. Altres són de difícil

so lució. Aquí tractarem d'algunes de les coses que et preocupen
i que no en tinguis inconvenient de parlar. Per etxé, reuneix-te

en grup amb tres o quatre companys/es més i seguiu les

següents indicacions:

a) Per torn, dieu alguns problemes que us afecten més o menys,

aquelles coses que us tenen una mica preocupats, i que us agradaria veure

les solucionades. Heu de procurar ser molt breus, i dir totes aquelles coses

que us preocupen, encara que semblin molt poc importants. Us pot ajudar
pensar en frases com aquestes:

- El (meu) problema és .

- Em preocupa que .

Unja de vosaltres anotara tot alió que es vagi dient.

b) Cadascú escolleix un d'aquests temes i explica al grup perqué té

Interés en treballar-Io. Un cop exposades totes les opinions, decidiu quin
seleccionareu.

c) Ara heu d'elaborar conjuntament la manera de solucionar aquest
problema, seguint els pasos que s'han explicat i introdurnt totes aquelles
coses que us sembla poden anar bé per arribar a la solució. Us ajudara tenir

un esquema de tots aquells aspectes sobre els quals heu de pensar (per
exemple: de quina manera afecta el problema, els avantatges de cadascuna

de les solucions, etc.). Recordeu que ho heu de fer participant tots.

d) En acabar, unja portaveu de cada grup explicara a la resta de la

classe quin era el problema i la possible solució que heu elaborat.
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Després comenteu entre tots/es quins aspectes us han resultat més
difícils de contestar, els avantatges i inconvenients de fer-ho en grup, com us

sembla que hagués anat d'haver-Io fet individualment, en quina mesura

aquest metode pot ajudar a solucionar coses, etc.

e) Les persones a les quals afecta les situacions tratades poden posar
en practica la solució a qué s'ha arribat, i, un cop feta, escriure la valoració i

exposar-Ia -si ho volen- a la resta de companys.
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Aguesta persona va fer...

Ara intentarem anar una mica més lIuny en la nostra reflexió

entorn deIs problemes.

a) Pensa en un personatge del món de la política, la cultura, la ciencia,
etc., actual o historie, que s'hagi enfrontat amb algun problema important, hagi
posat tots els mitjans possibles per solucionar-lo, beneficiant a totes les

persones implicades, i que, per aixó, és considera important i un model a

seguir. Procura que s'ocupin de problemes de la societat.

b) Un cop escollit el personatge, cerca'n informació a nivell bioqratic, i

destaca per quin fet el consideres important. Porta a classe tata la informació i,
de ser possible, alguna fotografía.
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L'acord

En petit grup, reflexioneu i contesteu les qüestions següents:

a) Concepte:
- Definiu amb les vostres paraules de la manera el més completa

possible qué vol dir "acord".

b) Exemples:
- Quan és molt important i necessari que hi hagi acord?

- Quines persones, parsos. associacions, moviments, etc. han intentat

amb molt d'empenyorament que s'arribi a un acord a propósít de temes

diferents?

c) Avantatges:
- Per qué és bo que hi hagi acord (entre els companys, persones, paises.

etc.)?

- Qué passaria al món si sempre hi hagués acord?
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d) Limitacions:
- Es pot arribar sempre a un acord? Per qué?

- Qué és el que pot passar quan no s'arriva a un acord?

e) Sin6nims:
- Penseu paraules que vulguin dir el mateix, o quasi el mateix, que

acord.

- Si alguna persona, país, associació, etc. té molt interés i treballa molt

per tal d'arribar a un acord respecte a un tema determinat, lIavors es diu que
és .

f) Ant6nims:
- Quines paraules s'oposen a la paraula acord?

- Si al món no hi hagués de cap manera acord, qué passaria?
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En les meves coses

En aquest tema has trebal/at la "Resolució de conflictes",
aplicant-Ia a diferents exemples i situacions. També has tingut
oportunitat de dir la teva opinió sobre aquest métode i de fer més
coses que podien mil/orar-lo.

Ara et demanem que recordis problemes, situacions conflictives, etc. que
vares tenir fa poc o qua n encara eres petit/a.

a) De quina manera els vas resoldre? Va anar bé la teva solució? Per

qué?

Suposa, per un moment, que se t'ha presentat un bon problema, un

problema d'aquells que et preocupen de valent.

b) Aplicaries aixó que has treballat, la resolució de conflictes? Per qué sí

o per qué no?
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DUES ACTITUDS DEL DIÁLEG

Contingut

En aquest curs, les habilitats per al dialeg es treballen concretant-les, especialment, en

I'actitud de sinceritat necessárta en qualsevol procés dialógic i, en general, davant qualsevol
interacció social o anáüsl de conflictes. És mitjancant aquest contingut com es pretenen assolir

el objectius finals de reflexionar sobre alguns deis problemes que es poden donar en I'acció

comunicativa, i valorar positivament I'actitud de sinceritat en les relacions socials. També es pot
realitzar un enfocament més macro-étic del tema, analitzant aquestes dues actituds báslques en

la situació política i de convivencia intercultural.

Aquest contingut inicial és el pretexte per a treballar algunes habilitats més concretes. Les

que més s'hi relacionen són les de saber demanar per qué i expressar una queixa, si bé caldria

incloure també d'altres com, per exemple, saber negar-s'hi i la ja treballada a la unitat de seté:

saber expressar la propia opíruó,
L'activitat que es demana alsvle s alumnes

é

s. per una banda, reflexiva i

d'autoconeixernent, la qual portarla a considerar tant el vessant més aviat intel.lectual i cognitiu,
com I'essencialment practic i d'accío. referits ambdós a la conducta moral. D'attra banda, i

suposant la seva expressió óptima. quedaria treballat també el dificil tema de conexió i

coherencia entre el pensament i la conducta.

Activitats

1) Interferéncies (Comprensió crítica)
2) La sinceritat i la confianca en el dialeg (Clarificació de valors)
3) 8'han de medir les paraules? (Dtaqnóstic de situació)
4) El dubte de la Raquel (Dilema)
5) El que valia dir és ... (Habilitats social s)
6) Per a nasaltres (Exercici auto-retlexiu)



Dues actituds del diáleq.
Habilitats per al dialeg 8e. (12-14 anys)

Interferencies
(DIBUIX: La situació a la cuina descrita al text.)

L 'Eduard té nou mesas. Encara no parla, pero el que no

saben a casa seva és que pensa unes coses molt interessants.
La seva familia es quedaria meraveJ/ada si sabessin de tot el que
se'n adona ...

Avui, la meya germana, la Lourdes, ha tornat enfadada del col.legi.
Rectifico: no només enfadada. També estava trista. Jo anava gatejant per
I'habitació i m'ha agafat en bracos i m'ha fet un petó. Jo li he somrigut. Sabia

que era el que necessitava. Li hagués preguntat qué li havia passat, pero no

puc encara. Aleshores, com si em Ilegís el pensament, ha cornencat a parlar:
- Encara ets petitó, Eduard, quina sort que tens! Tu no en tens encara, de

problemes.
Jo li hagués respost alguna cosa, pero com que -ja ho sabeu- encara no

parlo ... Li he tornat a somriure.
- No sé que em passa, Eduard. Potser és que els pares tenen raó: tot em

vé perqué estic creixent. Ja sóc una adolescent.

S'ha tornat a callar. Semblava que pensava. Jo li he mirat als ulls, 'corn

demanant-li que continués.
- M'he enfadat amb les meves amigues. No em puc creure encara que

m'hagin fet aixó. El divendres vam parlar del que faríem el cap de setmana. Al

final, no vam quedar en res, perqué una tenia un aniversari d'un cosí, I'altra

havia d'anar amb els seus pares no sé on. Jo els vaig dir que, potser,
passaríem el diumenge a la platja, amb tu, perqué et donés el sol.

He tornat a somriure. La platja! Qué bé m'ho vaig passar! Pero la

Lourdes no somreia, no.

- I saps qué? -continuava diente. El dissabte al vespre es van trucar per
anar al cinema renoerna. I a mi no em van trucar! Com anaves a la platja ...

-

m'han dit-. Pero elles també en tenien, de plans!
M'he posat seriós, mirant-Ia. Era aixól Pero Lourdes, de veritat creus que

ho han fet amb mala intenció, que no volíen que hi anessis tu? D'un dia per

altre, ja no ho són amigues teves? Aixó no té cap sentit! A més, els hi has dit?

Si et calles i t'enfades, no es poden arreglar les coses. Encara no sé com no

et dones compte ... !

La mare cridava la Lourdes a dinar. Hem anat els dos cap a la cuina.

M'ha fet caminar donant-me les manso A mi no m'agrada perqué encara no ho

faig bé. M'estimo més anar gatejant, perqué lIavors vaig més depressa.
A la cuina els ánirns no estaven tampoc gaire bé.
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Dues actitud s del dialeq.
Habilitats per al diáleq Be. (12-14 anys)

- No sé perqué t'enfades -deia el pare-. Només he preguntat si no estava

el dinar preparat.
- No has preguntat. Has afirmat: Encara no esta el dinar preparat...?

Semblava que diguessis: Pero que has fet en tot el matí que no esta el dinar

fet? Jo treballo molt, aquí, a casa, que és deis treballs més desagra'its que hi

ha. Vols que et digui tot el que he fet aquest matí? Pero ciar, aíxó no és

interessant.
- Pero, com et poses per una frase de no res!
- No és unaJrase de no res. És tot el que hi ha darrera la teya frase i que

ara negues perqué no tens ganes de discutir.

La Lourdes jugava amb mi. Així despistava. Si s'hagués anat,

segurament li haurien tornat a cridar: Que no has sentit que vinguis a dinar?

De la gent gran no saps mai per on surtiran. De vegades val més callar-se,

per si de caso

- Escolta! Escolta'm un moment! Tens raó -deia el pare-.
- Ho veus? Veus com és el que jo et dei a? -respongué la mare-.

- No, espera. No m'he explicat bé. Deixa'm parlar. Volia dir que tens raó

en qué amb la famosa frase meya pots suposar que volia dir altres coses.

Caram! Aquí també! Ja veig que de vegades els problemes venen

perqué s'ha interpretat malament les paraules o el que es fa. Ummm! Aixó ho
has de recordar, Eduard, per quan siguis gran.

- Pero jo no ho volia dir pas, tot aixó -continuava explicant-se el pare-.
Només era un comentari sense cap altre intenció. De veritat, creu-me, si us

plau. Ja sé prou el que treballes, sobretot amb el petit.
Parlaven de mi. He tornat a somriure. Ja tinc ganes de poder parlar per a

poder expressar-me millor ... ! Pero, ciar, si després !JO m'entenen i cornenco a

tenir problemes ... Pero, no. No. És millor poder parlar. Segur. De totes totes.

A veure quin suc podem treure d'aquesta narració:

- Escriu totes les raons factibles que se t'acudeixin per a explicar que les

amigues de la Lourdes no la truquessin per a dir-li el pla que havien pensat
per al diumenge.
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Dues actituds del dialeq.
Habilitats per al diáleq Se. (12-14 anys)

- La Lourdes estava enfadada amb les seves amigues. I tu que en

penses? Creus que tenia motius per a enfadar-se o no? Justifica, en

qualsevol cas, la teva resposta.

- Alguna vegada hauras tingut un malentes amb algú: amics, companys,
amb la família, a I'escola .... Quin va ser el motiu? Qué vas ter? Com va

reaccionar l'altra persona?

- Torna't a Ilegir el paraqraí on discuteixen els pares de la Lourdes i

l'Eduard. Aquí també hi havia un malentés. Analitza el dialeg que tenen i

intenta extreure alguns suggeriments per a aplicar-los en altres situacions

semblants.

- A partir del text del cornencarnent i del que has anat reflexionat a partir
d'aquest, hem vist que de vegades hi ha problemes perqué s'ha entes una

cosa diferent del que es deia o perqué s'ha entés més del que en realitat es

deia.

Elabora un lIistat amb tot el que podem fer per intentar que aixó no passi
habitualment.
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Dues actituds del dialeq.
Habilitats per al dialeq 8e. (12·14 anys)

La sinceritat i la confian9a en el dialeg

En qualsevol situació -com, per exemple, en donar la propia
opinió O escoltar la deIs altres a propósit d'un tema en concret, O

en analitzar quelcom que pot ser un problema-, per a poder
parlar es necessita, entre d'altres, seguir dues condicions.

Una és respectar la veritat. Es a dir, no podem pas afirmar el

que no sabem o el que ens imaginem o suposem, peró del que
no en tenim total seguretat.

L 'altra és no fer alió que en diuen "Buscar les tres potes al

gat". Aixó vol dir que hem de procurar tenir una actitud de

contienes amb les altres persones amb qui parlem, sense buscar

altres significats amagats ni dobles intencions.

Tothom hem passat per alt aquestes dues condicions en

algun moment. Per a profunditzar en eixo, contesta répiaement
les qüestions que et presentem.

- Si em diguessin que algú ha anat parlant malament de mi, jo .

- Si digués cap cosa malament sobre una altra noia o noi sense estar-na

totalment segur/a, es sentiria .

- Una mentida es pot justificar quan .

- D'una persona que sempre és molt sincera respecte a mi, fins i tot quan
no li demano la seva ópinió, pensaria que .

- Quan em diuen qualsevol cosa, pero sense poder-la assegurar, lIavors

jo .

- Ser malpensat o malpensada vol dir .

- Qué en penses d'aquesta dita: "Pensa malament i encerraras"?
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Dues actituds del dialeq.
Habilitats per al dialeq Be. (12-14 anys)

- Has tingut algun problema o decepció per ser massa confiaUda o, al

contrari, per ser en excés desconfiat/da? En cas afirmatiu, explica-ho.

- Que et costa més: ser sincer/a o procurar no buscar altres intencions en

el que et diuen? Per que?

Quina importancia els dones a la confianc;a a la sinceritat en les

relacions amb les altres persones?

- Pero, de vegades, cal també posar límits a tot aixo. Quines

conssqüencies negatives pot tenir el ser excesivament sincer/a amb els
demés o que aquests ho siguin amb tu?

- I quins problemes ens pot suposar el tenir una actitud de massa

confianca en el que et diuen les persones amb que et relaciones?
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Dues actituds del dialeq.
Habilitats per al dialeq 8e. (12-14 anys)

S'han de medir les paraules?

L 'Héctor va fer un comentario No anava amb mala intenció,
pero va ferir un altre noi. Ara s 'ha de fer alguna cosa.

L'Hsctor és un noi molt xerraire i slrnpátlc. Sempre fa gresca i diverteix
tothom. Pero, de vegades, no pensa en com diu les coses, buscant sempre la

broma tácít. Fa unes setmanes, va venir un noi nou, en Pau, a la seva colla.
De seguida va cornencar a parlar amb ell i a gastar-li bromes perqué s'hi

trobés bé, igual que si ho conegués des de fa molt temps.
El que no sap ningú és que a en Pau li costa molt fer noves amistats. En

realitat no té gaires amics. I en les mostres de confianca de l'Hector ha cregut
veure les d'una bona amistat. Cada dia truca per teléfon a I'Héctor amb

qualsevol pretext, només per tenir-Io al costat.

Aquest cornenca a estar una mica fart i així ho va dir un dia que s'havia
reunit tot el grupo En Pau no hi era encara. peró va arribar just a temps de

sentir les paraules de I'Héctor, acompanyades de rises generals:
- En Pau és una mica plom. Cada dia em truca per teléfon. Semblem

nóvios!
En Pau, des de la porta, li va cridar, abans de sortir corrent:
- Ets un hipócrita!

Valoreu i trobeu solució a aquest problema:

- Qué en penseu del comentari de I'Héctor i de la reacció d'en Pau?

- Imagineu com es deuen sentir els dos protagonistes.
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Dues actituds del dialeq.
Habilitats per al dialeg 8e. (12-14 anys)

- S'ha de fer cap comentari sobre una persona quan aquesta no hi és?

Perqué?

- Comenteu descriviu quina seria la millor solució per a aquest
problema.
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Dues actitud s del dialeq.
Habilitats per al diáleq Se. (12-14 anys)

El dubte de la Raquel

En el grup de la Raquel ha passat una de grasa. Us ha

expliquem:

La Raquel és una noia com vosaltres. El seu grup esta preparant una

estada de quatre dies en una estació d'hivern per a gaudir de la muntanya i

poder esquiar. Hi ha gent que ja ha anat més d'una vegada i en saben,
d'esquiar, pero hi ha també qui no ha anat mai. Tothom esta molt iLlusionat.

Falten ja pocs dies i, qui més, qui menys, esta ultimant els preparatius.
L'Emili s'ha comprat un anorac i el va portar per a ensenyar-Io al grupo El va

deixar en una habitació de I'esplai. Aquell dia, només hi estaven ells.

La gent va anar marxant i, al final, només van quedar la Raquel i l'Emili.

Quan van anar a I'habitació a agafar I'anorac, ja no hi era. El van buscar per
tot arreu, peró estava ciar: algú se'j havia empartat.

L'encerná es va reunir tot el grup per aclarir la desaparició. No s'havíen

mogut o'allá ni havia vingut ningú. Aleshores, van decidir que si havíen vist

algú entrar en aquella habitació, ho diríen.

Ningú havia vist res, lIevat de la Raquel. Ella sí havia vist com la Magda
hi havia entrar. Sap que ha de dir la veritat, pero també que haver-Ia vist, no

suposa que la Magda hagi agafat I'anorac. Ara no sap si dir-ho o callar-se.

Ajudem la Raquel a decidir-se:

- Que hauria de fer la Raquel i per que?

- Que és més important -en aquesta situació i en general-: dir la veritat

directament o valorar abans les conseqüencles de dir-Ia? Raoneu la vostra

resposta.
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Dues actituds del dialeq,
Habilitats per al dialeg Be. (12-14 anys)

El gue volia dir és ...

Segurament, alguna vegada has tet un comentari que ha
sentat malament a algú, sense valer-ha. 0, tal vegada, has

pensat que no t'entendrien bé i has escollit amb malta cura les

paraules, pero el resultat encara ha estat pitjor. Aquí et

presentarem unes pautes perqué aixó no passi tan sovint.

Imaginem que has dit el que penses a propósit de qualsevol fet que ha

passat entre vosaltres, peró que algú s'ho ha pres com a una cosa personal.
Aleshores, has de desfer aquest malentes. Com? Una forma podria ser

aquesta:

- Fer explícit que ha hagut un rnalentes:

• "Perdona, peró és el que tu et penses, perqué jo no volia dir aixó."

Si amb aixo no hi ha suficient, aleshores es poden tenir en compte coses

com aquestes:

- Adoptar una actitud tranquil.la i relaxada:

• Expressió gestual: somriure, dir que no amb el cap, arronsar les espatlles,
etc., per tal de comunicar que treus importancia al rnalentes.

- Tornar a dir la teva opinió, de forma ordenada, clara i correcta, sense

utilitzar paraules o expressions que puguin semblar agressives:
• "El que volia dir és que ....

"

- Recolzar el teu comentari amb raons, explicant el per que, i tornant a

explicitar que es tracta de la teva opinió:
• "Ho dic perqué .... Pero aíxó és el que jo penso."

- Suggerir altres alternatives o possibilitats, demostrant que es té una

actitud oberta al dialeg i a d'altres solucions.
• "Pot ser el que podríem fer és ...

"

- Demanar opinió a I'altra persona:
• "1 tu, com ho veus?"
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Dues actituds del dialeq.
Habilitats per al dialeg Se. (12-14 anys)

Intenta aplicar ara aquestes orientacions:

- Escriu detalladament el dialeg imaginari que tindríes en aquestes
situacions:

SituaciÓ 1:

El teu company de taula no pren mai notes del que s'explica a classe,
pero cada dia et demana les teves. A tu no et sembla correcta la seva actitud i

li has preguntat que per que no pren apunts. Com a resposta, t'ha dit, enfadat,
que no tens companyerisme i que ets unja "set ciencies".

SituaciÓ 11:
Has tingut un mal dia i arribes a casa amb cara de pomes agres. Només

desitjes tancar-te a la teva habitació, Pero precisament aquel! dia, els pares
estan molt comunicatius. Tacosen amb preguntes i brometes que tu vas

contestant de mala gana. Al final, t'han dit que amb tu no s'hi pot i que ets

antipátic/a.
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Dues actituds del dialeq.
Habilitats per al dialeg 8e. (12-14 anys)

Per a nosaltres

Fins aquí hem treballat el dialeg. Pero encara falta la part
més important: ha posarem en practica?

- Llegeix aquest text. El seu protagonista és un noi com tu, que va

descobrint, mica en mica, el món deis adults:

"Mentíem. Tots. Sense excepció. La majoria de les paraules tenien un so

trencat de monedes falses. Quan em vaig adonar que jo també mentia com si
tal cosa, com si fos natural, necessari, em vaig menysprear. Fins i tot l'Euqenia
mentia. Se li coneixia a la mirada quan acotava el cap perqué jo li havia

preguntat: "Qué penses?"."
(BENGUEREL. X. (1 988): Paoines d'un adolescent Barcelona: Edieions Juan Graniea. Col.

Lectures Moby Diek, n9 33. pago 80).

- "Quan em vaig adonar que jo també mentia com si tal cosa, com si fos

natural, necessari, em vaig menysprear." Escriu el que penses sobre aquesta
reflexió i sobre la profunda valoració que en fa el seu protagonista en donar

se'n compte.

- Explica la relació que hi ha entre la sinceritat la confianca. Si ho

necessites, pots servir-te d'un exemple.

- Creus que a la nostra societat es dóna molta importancia a la sinceritat

quan s'enraona? Justifica la teva resposta.
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NO M'ENTENEN. NO ELS ENTENC

Contingut

L'objectiu d'aquest credit és possibilitar la reflexió entorn de la vida a l'árnbít familiar,

centrada en aquesta ocasió en la incomprensió i en la manca de confianc;:a. Aquest és el

contingut que dóna lIigam a les diferents activitats que pretenen desenvolupar habilitats i

capacitats com les d'escoltar, expressar raonadament la propia opinió, comprendre

empatícament opinions diferents a les própies i, entre d'altres, elaborar estrateqtes per al

correcte desenvolupament de la vida familiar.

Es presenta el contingut de partenca, la incomprensió i la manca de confianc;:a, no com

a tet o dada verificada, sinó com un tema més sobre el qual es reflexiona. Donada la

problemátíca representada en aquest contingut, s'na intentat dirigir I'activitat, eminentment

inteLleclual, cap a una analisi, més o menys teórica, de la mateixa, intentant presentar els

diferents punts de vista i subratuant rapartat de les possibles solucions. S'na volgut defugir
de qüestions tals com qui té més raó o per qué no ens comprenen o no ets entenem, ja que

s'ha entés que no faccilitaven el tipus de reflexió en profunditat, equil.librada i practica que

es pretenia.
Paral.lelament s'han introduit també dos conceptes secundaris. Per una banda la

no ció de familia com a unitat travessada per un element que pot ésser la clau de molts deis

conflictes: I'afectivitat. Per ranra, I'aparició d'una altra qüestió que normalment no és

considerada en parlar sobre aquests temes: la intimitat en el si familiar, és a dir, tant deis

fillsles com deis pares. Per a aixó. s'na intentat comparar aquest concepte amb la manca de

confianc;:a i presentar, o'aquesta manera. una altra manera, que pot ser nova o no, de valorar

la comunicació paterno-filial.
L'ordre en que s'han presentat ers exercicis obeeix a aquesta primacia i intent de

remarcar el procés reflexiu, encara que no és absolutament necessario

Activitats

1) Esbós (Comprensió crítica)
2) Amb literatura (Exercici de clarificació i role-play)
3) Comprendre (Construcció conceptual)
4) Quan este m tristos (Exercici auto-expressiu i de clarificació)
5) Confusió (Dilema moral)
6) - Diferents punts de vista (Exercici expressiu col.lectiu i

Habilitats social s)
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Esbós

(DIBUIX: Una silueta, d'esquena, escrivint davant duna finestra per on es veu un

paissatge)

Llegeix aquesta carta que una persona [ove ha escrit per a

algú com tu:

Hola! Com pots veure, he contestat la teva carta de seguida. I no tinguis
por: mai no se'm fa pesat res del que em puguis explicar. Saps? Jo també he

passat per coses com les teves i se'm feien igual de difícils. En aquells
moments pensava que, quan jo fos una persona adulta, m'en recordaria de tot

aixó i ho tindria ben present, per tal de poder entendre millor la gent que
tingués aleshores aquesta edat. No com em passava a mi, qui creia que ningú
no era capac d'entendre'm! De vegades em pregunto si era ve ritat , vull dir, si
realment ningú no m'entenia en aquella epoca, i penso que aixó no es pot
contestar amb seguretat.

Suposo que tothom hem pensat más d'una vegada que el pare o la mare

no ens entenien i ens hem enfadat quan ens deien o feien alguna cosa que -

ves a saber per que en alguns casos ...

- ens ha sentat malament. Potser,
senzillament, sigui així. Estic d'acord amb tu en que la majoria de la gent ha

dessitjat, en algun moment, que la se va mare o el seu pare fossin d'aquesta
forma o d'aquesta altra. Pero, i nosaltres? Alguna vegada ens hem plantejat
que, potser, els pares també voldrien que tinguessim una altra manera de
ser?

Segurament oirás: "És que a casa meva ...

"

"La meva fa_mília és d'una
manera que ... ". pero potser aixó sigui natural. Som persones i totes diferents.
Cadascuna tenim el nostre carácter, les nostres qualitats i, també, els nostres

defectes. 1, a part, la relació que pode m tenir amb els familiars és diferent de la

que tenim amb els amics i amigues. Per exemple, entre vosaltres són molt

importants í'arnistat. les diversions ... I en les relacions amb la familia hi ha

quelcom que també és basic: I'afectivitat. T'estimen, i tu també els estimes. No

sé, potser aquesta sigui I'explicació de molts conflictes. Tu com ho veus?

M'escrius que no saps el que passa, pero que, de vegades, volent parlar
amb els teus pares, les paraules no t'han sortit, s'han quedat a dintre. En

d'altres moments has parlat, pero no t'ha servit de gaire. Aleshores és quan
penses que no t'entenen: "És que els meus pares ... ", em dius. Deixa'm que et
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faci una pregunta. Creus que, amb sinceritat, sempre ho has fet el millor que

podies? Vull dir, si realment volies parlar d'aixó amb els teus pares, i si de

veritat ho vas plantejar de la forma més correcta.

I ara deixa'm que et digui una altra cosa. No, no posis aquesta cara, no

és un consel!. Encara no sóc gran per donar-te'ls! (Així, entre parentesi, a mi

tampoc no m'agradaven els consells als catorze anys). Volia dir-te que la

convivencia no és sempre senzilla; que és normal que hi hagi problemes;
que, de vegades, ens podem equivocar amb el que, creiem, era la millor, la

única solució; i, sobretot, que sempre no dependrá només de tu.

D'acord? Sé. Em sembla que m'ha sortit una carta una mica pesada,
encara que no ho volia. Espero que t'hagi servit una mica. Saps? A mi sí m'ha

anat bé escriure-Ia. Ens veurem aquestes vacances, oi? Mentres arriben, reb

una forta abracada.

Ara contesta a aquestes qüestions:

- Pensa durant un moment i explica aquella ocasió en que vas sentir que

nmgú a casa teva no et comprenia.

- Creus que els teus pares han volgut, en algun moment, que fossis

d'una altra manera? Explica el per que i, en cas afirmatiu, que voldrien que
canviessis.

- Al final de la carta es poden lIegir unes reflexions sobre la convivencia.
Centrant-te sobretot en la família, escriu lIiurement tot el que penses sobre

aixó.
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Amb literatura

Ara lIegiras un fragment d'una novel.la juvenil. El seu

protagonista, en Martin, esta passant per una mala epoca. Li

venen de tots e/s cantons. També de la fam í1ia.

"No es pot estar tranquil ni al lavabo", va pensar i es va acostar de

puntetes a la porta. Potser parlaven d'ell, a fora. Sí que en parlaven. En Martin
va poder sentir la veu de la mare per damunt del renou de les bessones.

- M'agradaria entendre qué li ha agafat, a en Martin -va dir; semblava

enfadada i preocupada-. És que no aguanta res de res, ara. Cada vegada que
li manes alguna cosa explota. Se'n va corrents sense ni pensar-s'hi. Hi

hauries de parlar, tu ...

I en Martin va sentir després la veu del pare dient que sí en veu baixa, en

aquell to greu que salia fer servir quan es tractava de resoldre alguna cosa

una mica delicada.

- I per qué ho haig de fer precisament jo? -va dlr el pareo. Que et penses
que a mi me'n tara, de cas? És que ja ni sé com me I'haig de prendre. Abans

no ho era pas, d'aquesta manera. I a més esta gelós de les nenes. I sempre
esta a la que salta, no se li pot dir res."

(FRICK, L. (1985, 2ona. Ed.): L'amenaca. Barcelona: Edicions de La Magrana. Col. L'esparver,
nQ 18. pago 13)

Ara 'intentarem reflexionar una mica sobre aquestes coses:

- Alguna vegada t'has trobat amb una situació semblant a la d'en Martin?

Explica-la.

- En aquel! moment, com et senties?
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- I els pares? Com creus que es sentien?

- De quina manera es podria haver solucionat?

- En general, qué es pot fer quan els pares tenen una postura molt

intransigent?

Per acabar, representeu la situació que del fragment que
heu lIegit

Aquests són els personatges:
- Martin_
- Mare i pare
- Germanes bessones.
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Comprendre

Fins aquí hem parlat de manca de comprensió,
d'enteniment... Pero, que vol dir exactament "comprendre"?
Provem d'aprofundir-hi mitjencent aquestes preguntes:

- Poseu exemples concrets de situacions on sigui important que les

persones es comprenguin,

- S'us acuden exemples on comprendre el que altres tan sigui difícil i,
fins i tot, perillós?

- Llavors, és sempre bo que es comprengui el que altres tan o pensen?
Perqué?

- Busqueu sinónims de "comprendre".

- Quines idees signifiquen tot el contrari de "comprensió"?

- De quina manera es pot intentar comprendre els altres? Quines coses
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s'haurien de fer?

- Ara definiu de la forma més exacta "comprendre".

- Quan dieu que els pares no us comprenen, per qué ho dieu: perqué us

han dit que no o per uns altres motius?

- Relacioneu, formant una frase o fent un esquema, aquestes paraules.
Podeu derivar-les en adjectius, formes verbals i substantius diferents als

proposats, i afegir articles, preposicions, adverbis i d'altres:

o
-

Personal c: Gento Q,)
3 �

Q,)
"C Família -

....:

(t)
Raó

e
::l Deixar fer.
c. -

....: C'C
e -

Opinió "'Cen

E
El)
....:

Permissió < El)
....:
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Quan estem tristos

Aquest fragment descobreix quelcom molt seu del món de la

protagonista i, segurament, també de nosaltres:

"En canvi, quan jo m'enfado, ho faig malament. M'enfado, pero em

dedico a covar la irritació en comptes de demostrar que estic enfadada, Em
fico corrents a la meya habitació i tanco la porta d'una revolada. Em tiro al llit
de bocaterrosa i clavo cops i més cops de puny al pobre coixí, tot deixant anar

totes les paraules gruixudes que em passen pel cap.

Després em quedo estirada. Estic suada i cansada. Em venen ganes de

dormir. Llavors la mare entra a I'habitació amb un got de suc de fruita amb

terrossos de gel. Ho deixa sobre la tauleta de nit.

- T'estimo, Madde. Recorda-te'n! -diu, i surt altre copo

Pero deixa la porta entreoberta perqué jo pugui sortir d'esquitllentes
quan m'he calmat. La mare és una bona persona des de molts punts de vista.

El pare ... no és que estigui malament, eh?, pero és incapac; d'arribar a

entendre que la gent de la meya edat no estiguem sempre contents i c'aüó
més satisfets. No pot entendre que de vegades s'ha de poder estar aixafat i

trist. Li sembla que és que ets una malcriada, que és qüestió de nervis. En

canvi, la mare diu que ja se sap, que de tant en tant t'agafa una baixada i et

quedes deprimida i abatuda."

(WINBERG. A.G. (1989, 8� Ed.): Ouan un toca el dos. Barcelona: Edicions de La Magrana. Col.

L'Esparver, nO 9. pago 15)

De vegades, a casa nostra, ens enfadem i no sabem per que.
Ens passa com a la Madde.

- Explica una de les vegades que vas sentir que ningú no et comprenia a

casa teva o que et vas enfadar molt per alguna cosa encara que tu ja sabies

que no era tan important.
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Potser t'hagi resultat una mica difícil contestar la qüestió
anterior. Hi ha coses que són personals i de les quals ens costa

parlar amb ningú. Havies pensat mai en la diferencia que hi ha

entre intimitat i manca de contience?

- Explica qué vol dir per a tu "intimitat".

- Ara fes el mateix amb "manca de conüanca'' o "desconfianc;a".

- Posa exemples de coses sobre les quals no t'atreveixes a parlar amb

els pares. Al costat intenta esbrinar si no ha pots comentar perqué et falta

contíanca amb ells o et dóna vergonya, o bé no vals perqué consideres que
són coses només teves, personals.

- Ara posa exemples de coses que són del món deis pares, seves.
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- Del primer lIistat, escull un deis temes deis que volguis parlar i detalla

de quina forma podries iniciar la conversa amb els teus pares.

Costa una mica d'aclarir, oi? Som nosa/tres qui hem de

decidir. És técit dir que, quan es necessita parlar sobre que/com,
hauriem de ter-no, i si no volem parlar-ne, quedar-nos-ho per a

nosaltres, per a la nostra intimitat. Una altra cosa és portar-ho a

la practica.

- Durant un parell de setmanes escriu un diari amb la teva opinió sobre

situacions, converses, problemes, etc. amb la teva familia.

Pensa si són coses que vols reservar-te-Ies per a tu o si, pel centran.
voldries parlar-les amb ella.

Valora també com ha anat les vegades que has tractat amb els pares

alguns deis temes que volies.
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Confusió

Analitzeu aquesta situació:

Fa uns dies que la Clara, una noia de la vostra edat, se sent la persona
més felic; del món, Per qué? Perqué s'ha enamorat. I no tan sois aixó, no,

Resulta que el noi que estima tarnbé. Ara surten junts,

Amb tot la Clara es troba una mica confosa. Al principi no els va dir res

als pares perqué sabia que no la deixarien sortir amb aquest noi, pero no

acaba de sentir-se del tot bé tampoc, així d'amagat. Ara es pregunta si els ha

de dir o si continua amagant-ho, com fins ara.

Intentem ajudar la Clara:

- Qué hauria de fer la Clara i per qué?

- Qué ens passa quan fem una cosa, pero no acabe m d'estar-ne

satisfets? Qué n'hauriem de fer lIavors?
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Diferents punts de vista

Llegeix amb atenció aquests comentaris:

OpiniÓ 1 "Els meus pares i jo ens barallem per moltes coses, la majoria
insignificants. Pero la més important és que el meu pare, quan s'equivoca, no

ho sap acceptar. I si jo li faig veure, aleshores s'enfada molt amb mi."

OpiniÓ 2 "Jo no crec que perqué el pare o la mare ho siguin i siguin
també més grans, hagin de manar en gairebé tot respecte a mi. Estic totalment
en contra que diguin que, malgrat s'equivoquin, els hem de ter cas."

OpiniÓ 3 "No tinc cap problema amb els meus pares. Generalment ens

posem d'acord sempre, perqué, vulgui jo o no vulgui, es fa el que ells volen."

Ara reflexiona sobre aquestes qüestions:

- Dóna exemples concrets d'aquestes opinions. Escriu, com a mínim, un

per a cadascuna.

Exemple opiniÓ 1:

Exemple opiniÓ 2:

Exemple opiniÓ 3:

- Posa't en el 1I0c deis pares pensa per quins motius imposen
autornáríarnent de vegades lIur opinió.
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Els comentaris que abans has lIegit plan tejen, en el fans, el

mateix conflicte: adoptar una postura més o menys instransigent.
Ara et suggerirem que/com que· es pot tenir en compte per
comentar aquest tipus de situacions amb ets pares:

1.- Dir-los el que vosaltres penseu o alló amb el que no esteu d'acord,
justificant-ho amb raons, i fent-Ios saber també com us fa sentir aixó,

2.- Deixar que els pares parlin amb vosaltres i s'expliquin.

3.- Confiar en la possibilitat de solucionar-ho. Per a aixó. vosaltres podeu
plantejar alternatives i fer suggeriments, tenint una postura oberta i de

col.laboració, o bé podeu deixar que prenguin ells la iniciativa.

- Escull ara un deis exemples anteriors escriu un possible dialeg,
aplicant el model que acabem de descriure.

- Representeu els diferents exemples i comenteu-Ios en conjunt.

58



Parle m de sexualitat

Els joves i el seu entorn social 8e. (12-14 anys)

4

Parlem de sexualitat

59



Parlem de sexualitat

Els joves i el seu entorn social 8e. (12-14 anys)

PARLEM DE SEXUALITAT

Contingut

En aquesta unitat es pretén abordar el tema de la sexualitat humana concretat en els

següents continguts: definició de sexualitat, coneixement deis canvis físics i psícolópcs durant

I'edat que ens ocupa i, en general, durant tota raootescencía i, finalment, I'atracció sexual i

I'enamorament. Aquestes temátrques són tractades des d'un plantejament personal, deixant al

marge tot el bagatge de contingut informatiu, necessari, tanmateix, de consideració a I'aula.

S'ha intentat sotmetre a reflexió individual aquests aspectes de restera de la sexualitat

amb dues finalitats: Per una banda, per a intentar desmitificar-la i poder parlar-ne amb claredat,
tot presentant-Ia com el que en realitat és. una altra dimensió del comportament huma; i, per

altra, per a possibilitar I'auto-coneixement i I'auto-estima, especialment en edats com aquestes

quan tant els canvis fisics i psicolópícs com I'inici de la sexualitat adulta poden dificultar-los.

Ensems aquest treball més curricular, és adient que el clima de I'escola afavoreixi una autentica

co-educació fonamentada en el respecte i igualtat d'ambdós generes, i que estimuli racceptacíó
de tots elsJles alumnes.

Amb tota aquesta proposta el que es pretén és valorar la sexualitat com a un

componament inherent a la mateixa existencia, aixi com relativitzar els aspectes biolóoics.
psicolócics. socials i culturals de la sexualitat. Al fons oaixó, i com a contingut actitudinal a

desenvolupar també des de la vida escolar, es troba el respecte a totes les opcions de viure la

propia sexualitat, sempre que hi hagi lIibertat i acceptació per part de les persones implicades.

Activitats

1) Que és la sexualitat? (Comprensió crítica

conceptual)
2) Adolescencia (Comprensió crítica)
3) Noies i nois (Exercici de ctanñcacío i Debat)
4) Altre tipus d'emocions (Diaqnóstic de sitüació)
5) Amistat i amor (Dilema)
6) L'enamorament (Exercici auto-expressiu)

Construcció
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Que és la sexualitat?
(DIBUIX: dues fotografies artístiques, home i dona, nus)

Tothom tenim alguna idea aproximada sobre la sexualitat. És un desig?
Plaer? Necessitat? Pero, quan intentem definir-la, ens adonem que se'ns

escapa de les mans, sembla quelcom complexe, on tenen cabuda el desig, la

necessitat, el plaer, les sensacions, I'estima, la !libertat i moltes altres coses ...

Aquí intentarem presentar alguns deis components de la sexualitat.

La sexualitat és una dimensió més de la vida humana que, a I'igual que

passa amb el cos o la intel.ligéncia, per posar alguns exemples, evoluciona,
és a dir, es desenvolupa amb I'edat, fins assolir la seva caracterització plena o

madura. Aixó vol dir també que la sexualitat existeix en tots els períodes del

creixement d'un infant, encara que es viu de manera diferent segons aquells,
i, per tant, que és natural.

La sexualitat no és quelcom que s'hagi d'amagar i de la qual no es pugui
parlar normalment amb la família, mestres i companys/es. Tampoc s'ha de

veure com quelcom que afecta només a la zona genital del cos ni reduir-Ia tan

sois a la relació sexual o al coito Abarca més que la dimensió tistolóqtca
perqué és un deis comportaments humans. D'attra banda, la seva finalitat pot
ser o no la reproducció, segons els punts de vista i creences de cada persona.

Hem dit, línies abans, que la sexualitat és un aspecte més de la vida

humana. D'ací podem extreure algunes característiques. Per una part, que és

responsabilitat de cada persona, pero, alhora, que 'esta influenciada per altres

factors com ara la societat i la cultura. Així,. per exemple, van haver apoques
on es considerava que la dona havia de tenir un paper passiu en la relació

sexual i, fins i tot, es desaprovava que hi experimentés plaer. També hi ha

cultures on el matrimoni es realitza entre persones del mateix sexe i només

tenen relacions heterosexuals -és a dir: dona-horné- per reproduir-se.

Llavors, qué és la sexualitat? Un deis comportaments de les persones,
aixó ja s'ha dit. Pero, en qué consisteix aquest comportament? Us proposem
dues definicions perqué les reflexioneu:

"Actualment s'entén per sexualitat una forma d'expressió d'un mateix i de

comunicació amb I'altre, molt relacionada amb la propia auto-estima i amb la

capacitat de sentir i expressar afecte".

(FONT, P. (1990): Pedaoooía de la sexualidad. Barcelona: Graó. pago 23. En castena, a
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I'original.).

"La sexualitat constitueix una dimensió quotidiana de les nostres

relacions humanes, de manera conscient o inconscient, implícita o explícita,
privada o pública, ( ... ) succeptible de repressió o d'ocultació, pero no pas de
ser eliminada, ( ... ) entenent-Ia com a forma de relació i comunicació, font de

satisfacció, plaer i felicitat."

(BARRAGAN, F. (1991): La educaciÓn sexual. Guía teÓrica y práctica. Barcelona: Paidós. pp. 11

i 108. En castellá, a l'originaL)

Analitzem ara aquesta informació:

- Subratlleu del text anterior les idees principals.

- A partir del que heu subratllat, sintetitzeu les notes característiques de

la sexualitat humana, tot explicant-Ies.

- Cerqueu informació sobre la historia de la sexualitat o com es viu

aquesta en d'altres cultures. Expliqueu aquells aspectes que us hagin sobtat
més.

-

- Compareu el que heu trobat amb la concepció actual de la sexualitat.

- Feu la vostra definició de sexualitat.
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Adolescencia

Un estudiant universitari s'esté preparant per a examinar-se.
Un d'els temes és l'eaolescéncle. Anem a lIegir ara els seus

apunts, així com també tot el que va pensant:

"(Avui m'haig de preparar els resúms de Psicologia. L'examen sera
dintre de pocs dies. Tranquil./itat, sobretot tranquil.litat. No portes tan retardo
Comencem: )

Tema 8: L'adolescéncia.

És un moment del desenvolupament on es viuen molts canvis, que
portaran de la infancia a la maduresa. Podem distingir-ne tres grups:

a) Canvis físics.

b) Canvis psicológics.
c) Canvis socials.

Canvis físics:

És segurament I'etapa del desenvolupament on es fa més evident el

creixement corporal. La majoria de les vegades no es produeix de forma

harmónica, és a dir, s'acostuma a donar molta diferencia entre uns aspectes i

altres del físic de la mateixa persona. Per exemple, en el cas deis noi, es pot
créixer molt en aleada. pero continuar amb un to de veu infantil.

Igualment, hi ha molta diferencia entre noies i nois, perqué en les noies

aquest desenvolupament sol iniciar-se abans. A més, també es dóna molta
diferencia dintre del grup de nois o de noies.

(Aixo, no esta cIar: haig o'exoticer-to més)

Hi ha nois o noies que inicien el desenvolupament molt abans que els

altres. Aixó pot preocupar a qui no I'hagi cornencat i ser motiu de bromes, tant

per qui ja I'ha cornencat com per qui no.

Per tot aixó, I'adolescent és molt sensible al seu físic i als comentaris que
se'n puguin fer. També acostumen a interessar-se més per la propia imatge i

s'ha de procurar que s'acceptin tal com són.

(Potser Ji hauria de dir al meu germá . .)
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Canvis pslcclcqícs:
Donat que l'adclescencia és un període de transit, és una de les etapes

més conflictives perqué abarca un moment en que es deixa de ser infant,
sense ser encara adult, i costa trobar la propia identitat. Per aquest motiu

s'acostuma a sentir molta inseguretat, i aquesta porta a donar solucions molt

rígides als possibles dubtes: o una cosa o una altra, no hi ha intermitjos. No
els agrada I'ambigüitat. Ensems, és molt caracerístic el desig o'ínoepencencía
i autonomia, que ajuda a formar la propia identitat.

La capacitat intel.lectual s'ha desenvolupat totalment o esta a punt de

ter-he. Els agrada discutir sobre temes generals (amor, justícia ... ), per aplicar
la. Respecte al món, solen ser idealistes.

(Ara entenc moltes de les converses amb en Ramonf)

Les emocions esclaten i moltes vegades són difícils de controlar. Hi ha

molta oscil.lació d'estats d'anirn: passen de I'euforia absoluta a I'abatiment

profund, i en poc temps

(Ja tne'n recordof A mi em passava molt! I encara estic igual.. .)

Canvis socials:

En aquesta etapa canvia el tipus de relació amb la família i passa a tenir
una importancia fonamental el grup d'arnics, amb el que es comparteix
absolutament tot: problemes, diversió, tasques escolars, etc. D'aquesta
manera s'independitzen també de I'adult, servint per posar en practica la

propia identitat i molts deis rols de la vida adulta. Pero, al mateix temps, s'és

molt sensible a I'opinió del grup que, de vegades, pot influenciar de terma

exagerada, dificultant la propia personalitat.

Si bé hi ha molta necessitat d'estar amb les amistats, també és cert que
es passa per epoques on només es vol la solituo i raülarnent. Es viuen les

primeres emocions sexuals i, de vegades, es poden experimentar dubtes

respecte a la propia orientació sexual, és a dir, es pot sentir inclinació per
persones del mateix sexe. També es caracteritza per ser el moment de

I'enamorament i de comencar relacions de parella.

(És veritat ... Tot aixó ho veig en Ramon, i també en mi quant tenia

aquesta edat... Si ho hagués sabut abans, potser hauria entés moltes de les

coses que em passaven. O potser, no ... De totes formes, li deixare el resum al
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meu germá)

L'adolescencla compren entre els dotze i els dinou anys,
aproximadament, acabant amb la configuració de la propia personalitat i del

propi futur."

Reflexiona sobre aquest text:

- Subratlla la informació que creus important entre tot el que has lIegit.

- Explica quines d'aquestes característiques et podries aplicar.

- Descriu alguna situació amb que t'hagis trobat i que tingui referencia

amb el que s'ha dit en el text sobre radotescencia.

- Explica de quina forma pot ajudar a unja adolescent com tu el coneixer

aquesta informació.

- I a la família, com la podria orientar?
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Neies i neis

Llegiu amb atenció les qüestions que tot seguit us proposem,
i contesteu-Ies amb la vostra opinió. Les noies heu de respondre
la primera de cada parella de preguntes, i els nois la segona:

- Qué ens agrada del nois?
- Qué ens agrada de les noies?

- Com esperem que es comportin els nois?
- Com esperem que es comportin les noies?

- Qué els agrada als nois de les noies?
- Qué els agrada a les noies deis nois?

- Com esperen els nois que es comportin les noies?
- Com esperen les noies que es comportin els nois?
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Altre tipus d'emocions

A partir d'ara lIegirem unes cites d'una novel.la juvenil. La
seva autora és Anna-Greta Winberg. Tracta d'una noia de tretze

anys, la Madde, i el seu món d'adolescent:

"Sempre érem la mateixa colla i ens estavern al racó més amagat del

pati. La major part de les vegades fem I'animal i ens clavem empentes i ens

fem la guitza. Els nois porten revistes de dones despullades i miren de fer-nos

posar vermelles. A mi, em fa moltíssima vergonya veure que hi ha noies que
es despullen perqué les totcqratiln. És estrany, pero és com quan tens

vergonya per alguna cosa que algú altre ha fet.

Pero jo m'adonava prou que en Johan em mirava els pits quan estávern

junts. De vegades, al metro, quan no hi havia seients i ens estavern drets al

costat I'un de I'altre, notava com sovint abaixava la mirada cap als meus pits.
Em posava a suar, i nerviosa, i em tapava amb I'abric. Si ets una noia, ja saps
prou bé el que se sent. I si ets un noi, deus estar rient del que dic sense

entendre-hi res, com si ho veiés.

No tinc el pit tan gros com la Cessi i prefereixo que sigui així. Pero a ella

no li sembla pas malament, diu que hi esta acostumada.

És completament estúpid que m'agafin aquests atacs de timidesa perqué
en Johan em miri els pits, que són ben petitons; pero és que, alhora,
m'estimaria més tenir-Ios més grossos ... No, no n'acabo d'estar segura del

tot.

De tota manera, el que m'agradaria és que ell pogués deixar de tenir-hi

clavada la mirada."

(WINBERG, A.G. (1989; 8i. ec.): Ouan un toca el dos. Barcelona: Edicions de La Magrana. Col.

L'Esparver, nO 9. pago 45.)

Ara intentem-ho reflexionar a partir d'aquestes qüestions:

- Doneu la vostra opinió sobre qué deu haver sentit la Madde i en Johan

a propósít del que es narra al text.
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- Comenteu les experíencíes amb qué s'ha trobat la Madde i expliqueu
les donant arguments.

- Ara feu el mateix amb la conducta d'en Johan.

- Que es pot dir de les dues línies finals?
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Amistat i amor

La Madde i en Johan s'han enamorat. A partir eixo, analitza

aquesta situació:

"-M'ho has d'explicar tot -va dir-me, bleixant.

Que no li podia explicar res, vaig dir-li. Pero vinga insistir que <i qué t'ha

dit ell?> o <i t'ha fet un petó?» i «heu quedat per a aquesta tarda?» i

<explicam'ho tot, fil per randa> ...

La Cessi i jo, un cop, ens vam prometre que ens ha explicaríem tot i que
mai de la vida no ha explicaríem a ningú més. Pero ara, de sobte em feia por
parlar d'en Johan. Volia tenir-ne malta cura i guardar-me'l ben endins meu i

que la Cessi no me'l fes malbé de tant parlar-ne ...

-T'ha fet un petó?
-Au, prou!
-Ens vam prometre que ens ha diríem tot, oi?

-Prou, Cessi! -vaig dir-li, pero després vaig acabar dient-li que ja la

trucaria més tard."

(Op. cit. pago 71.)

Contesta aquestes preguntes:

- Qué hauria de fer la Madde? Li ha d'explicar tot a la Cessi? Per qué?

- Creus que estar enamorat/da implica haver d'escollir entre aquella
persona i els amics i amigues, o no? Explica la teya resposta.
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L'enamorament

A partir deis fragments que lIegiras, pensa sobre

I'enamorament:

"Sabia que me I'estimava més que cap altra cosa en tot I'univers.

Després vaig mossegar amb compte al mateix Iloc on ell m'havia mossegat i

sabia que ell també m'estimava. Ens vam mirar I'un a I'altre i ens vam posar a

riure perqué era tan apassionant aixo de trabar-nos a la vorera enmig de tanta

gent i haver descobert I'amor!

( ... ) En Johan i jo ens vam quedar sois. Al nostre voltant voleiaven flocs
de neu petits. Va agafar-me la rna esquerra, va estirar el guant i se'l va ficar a

la butxaca de la jaqueta. Després vam caminar donant-nos les manso

Mai no he agafa! la rná de ningú d'aquella manera. Mai no m'hauria

imaginat que es pot agafar la ma d'una persona de manera que te'n sentis

fins als turmells. Primer anávern donant-nos les mans, amb la meva rna ficada
dins la seva per darrere; com quan era petita i féiem un volt amb el pare.

Després ens vam agafar els dits com quan es resa i prem íem fort els

palmells I'un contra I'altre. Jo trobava que féiem un gra massa; estava tota

suada i tenia una mica de por. Por i felicitat alhora, que notava a I'espinada.
Després vaig tancar els dits i la meva rna gairebé cabia dins de la seva,

que era grassa i calenta i dura i a la vegada com un niu on la meva s'arraulia.

Com m'agradava I'amor en aquell precís moment i en aquel! Iloc, al

costat del pare .....

(op. cit. pp. 66 i 68.)

- Escriu tot el que se t'acudeixi sobre aquest tema: I'enamorament i

I'amor, si és o no diferent per als nois i per a les noies, qué importancia li

dónes, etc.

- Explica quina relació hi ha, segons el teu parer, entre afectivitat i amor i

sexualitat.
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5

La feina d'escola
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La feina d'ascola

Escala i treball Sé. (12-14 anys)

LA FEINA D'ESCOLA

Contingut

L'objectiu final d'aquest credit és desenvolupar en I'educand la capacitat per organitzar
el propi treball, escolar i extra-escolar, de forma que es puguin satisfer tant els conceptes de

deure i obligació com els de descans i ocio No obstant, cal diferenciar aquesta unitat duna

proposta slstematíca d'orientació escolar o de tecníques d'estudi, car la seva finalitat no és

tant proporcionar eines de treball escolar, com promoure la reflexió crítica entorn del

comportament personal i col.lectiu en la vida escolar, especialment en aquells aspectes
relacionats amb ('estudi.

El contingut central d'aquesta proposta és la planificació i distribució del propi temps

pel que fa al treball escolar i a I'extra-escolar. Relacionats amb aquest, apareixen també les

nocions de deure i de descans, que han de guardar un necessari equilibri, i el comportament
durant les hores de treball a cíasse. com aspecte que influeix directament en els dos

continguts anteriorment expressats. Ensems amb aixó. es poden suggem com a ternáucues
d'ampliació totes aquelles que, cuna forma o c'una altra, guarden relació amb I'estudi, com

ara els deures. els exarnens. les relacions amb el professorat en íuncíó de l'exi! acadérruc

aconsecuít. etc.

Del que s'acaba d'exposar es desprén que el contingut procedimental és. basícarnent,

introspectiu, destacant principalment dos nivells. Per una banda, es realitza una tasca sobre

auto-coneixement, pel que fa a la planificació del propi treball escolar, que es pot generalitzar
-ara o més endavant- a qualsevol arnt»: de la vida quotidiana. D'anra banda, suggereix
possibles canvis de conducta a nivell, sobretot. d'hábits d'estudi, establint eaquesta manera

les bases perqué es pugui dur a terme un treball voluntari d'auto-controi i auto-regulació.

Activitats

1) Som a classe (Comprensió crítica exercici d'auto-

regulació)
2) Ho podem dir així (Habilitats socials)
3) Les classes d'abans (Exercici reflexiu)
4) Amb el meu temps (Clarificació de valors)
5) Horari i estudi (Exercici d'auto-regulació)
6) En el seu cas (Dilema moral)



La feina d'escola

Escola i treball 8e. (12-14 anys)

Som a classe
(DIBUIX: un aula convencional)

Potser us preguntareu qué direm de I'escola que vosaltres no conegueu
ja prou bé. Tal vegada sera ben poca cosa o potser no. De qualsevol forma,
només heu de prestar una mica d'atenció a les activitats que tot seguit us

proposem. Potser us interessaria conéixer algunes coses per a distribuir millor
el vostre temps?

Segur que, a casa i a I'escola, us han dit moltes vegades -masses, fins i

tot- que heu d'estudiar, que aquesta és la vostra obligació, que no estudieu

prou ...

Expliqueu que vol dir, per a vosaltres, estudiar.

La Conselleria d'Ensenyament promulga el 1990 un decret
entorn deIs drets i deIs deures deIs estudiants no universitaris.

Dintre deIs deures s'hi troba el d'estudiar. Llegiu atentament tot

el que es diu a aquest respecte:

"Article 19

19.1. L'estudi constitueix un deure básic deis alumnes que comporta
I'aprofitament de les seves aptituds personals i deis coneixements que

s'imparteixen amb la finalitat c'assotir una bona preparació humana i

académica.

19.2. Aquest deure general es concreta, entre altres, en les obligacions
següents:

a) Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari

escolar i respectar els horaris establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pels professors en I'exercici de

les seves funcions docents.

c) Respectar I'exercici del dret a I'estudi deis seus companys."
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(Decret 226/1990 de 4 de setembre sobre drets i deures deis alunmes deis centres de nivells

no universitaris de Catalunya. Conselleria d'Enxenyament. Generalitat de Catalunya)

Tot seguit contesteu aquestes qüestions:

- Escriviu, amb les vostres paraules, la definició que fa de I'estudi aquest
article del decret de la Conselleria d'Ensenyament.

- Compareu aquesta definició amb la que heu fet al principi, trobant les

semblances i les diferencies.

- Que vol dir: "Respectar I'exercici del dret a I'estudi deis cornpanys/es"?

- Escriviu quines coses concretes s'haurien de ter a la vostra classe per a

respectar I'estudi deis companys/es.

- Ara, per a respectar I'estudi deis altres, farem la següent:

Durant la propera setmana observeu si el comportament de tot el grup
durant les hores de classe ha respectat (S) o no (N) aquest dret c'estuci. El

quadre següent és perqué anoteu la vostra opinió personal en finalitzar cada

hora dé classe:
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Hem respectat el dret d'estudi?

� 011. Om. Oc. O j. Ovs

1 •

zona.

3·

4·

Sena,

Dediqueu també un temps, al final de les classes del matí i de la tarda,

per posar en comú les vostres valoracions i decidir, entre tot el grup, si aixó es

va fent o no. Per a aixó. podeu dibuixar un quadre com aquest pero més gran i

només amb dues divisions (Matí i Tarda) i tenir-ho en un lIoc ben visible de

l'aula per veure la valoració general i la vostra evolució.

Observeu també, si hi ha cap materia o hora dintre de la jornada escolar

on acostumeu a estar més distrets, amb més poca disposició per al treball, etc.

Intenteu solucionar-ho amb una canvi d'actitud i de comportament.

A veure si ho aconseguiu!
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He pedem dir així

Dir a algú que no parli perqué no et deixa escoltar

I'explicació del mestre o que no surti de I'aula atropellant cadires

i gent, no ha de resultar necessériement repel.lent o de set

cténctes. El secret esta en la forma de dir-ho.

I aixo és el que fareu ara. Imaginem, per exemple, que estas

seguint amb molta atenció les indicacions per a resoldre una

ecuació de segon grau, pero la noia de davant i el seu company
de taula no paren d'enraonar.

(DIBUIX: la snuació descnta)

Contesteu aquestes qüestions:

- Expliqueu en qué consisteix el problema.

- De quina forma s'acosturna a reaccionar davant de situacions com

aquesta i per qué? Com valoreu aquesta resposta?

- Expliqueu ara totes les formes que s'us acudeixin per a resoldre

aquesta situació.
•

•

•

- Esculliu la millor i justifiqueu la vostra elecció.
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- Decidiu, entre tot el grup, quina seria la millar salució de tates les que
heu anat escallint i expliqueu-Ia pas per paso

- Representeu-Ia després per parelles.
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Les classes d'abans

L/egeix aquest fragment d'una nove/./a d'en Josep Pous i

Pages. Segurament tu t'beurés trobat més d'una vegada en una

situació semb/anta:

"-Diantre de xaval! Ja m'ho temia, que no m'escoltaves. Si te'm distreus

d'aquesta manera, no en sortirem pas, de ficar el !latí en aquest caparró de
vent i de boira. Jo crec que t'hi canten tots els ocells i t'hi mouen remor totes

les fulles deis boscos que travesses per venir del mas.

I el rector, mig rient, estirava I'orella d'en Jordi, tot pensant que el xicot

tenia raó, que era una trista gracia imposar a un vailet de tretze anys la tortura

d'atendre, en toreada quietud, a les seves explicacions, quan en el cos li

bratlava la mateixa flama que teia vibrar el cel i terra. Reservant-se, pero,
aquestes reflexions, afegia amb severitat no sentida:

-Cal que paris més compte en les coses que t'explico. Pensa que el

temps que ara perdis, no l'atraparas mai. Fugit irreparabile ternpus
'

... I si el

teu pare n'heu esment, ja saps quin és el seu genio Amb aixo, som-hi. Si t'hi
fixes bé i enllestim de pressa, en acabat transplantarem algunes clavellines.

Aquesta promesa i, sobretot, I'al.lusió a les paternals severitats teien que
en Jordi esbatanés els ulls tant que podia, com volent xuclar amb la vista les

paraules de mossén Llorenc, en reprendre aquest I'explicació interrompuda."

1: Fuig, irreparable, el temps.
(Pous i Pagés, J.: La vida i mod de Jordi Fraginals. Cit. en: Carbonell, i: Torrents, R.; Tort. T.;

Trilla, J. (1987): Els grans aulors i I'escola. Vic: Eumo Ednonat. pago 408)

Respon a aquestes preguntes:

- T'agrada estudiar? Per qué?

- Per qué es suposa que has d'estudiar?

- Et fan efecte les reprimendes del pare o la mare per qüestions de

l'escola?
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- Creus que I'ensenyament ha canviat molt des d'uns anys enea? En que
ha canviat i en que no?

- Per quines coses et distreus de vegades a classe?

- "Quan hom s'avorreix, l'únic que aprén és a avorrlr-se. ( ) I aixo

s'esdevé tant sí es tracta d'una classe de geografía com d'história o de

mates."

(Traducció de: HANSEN, S.: JENSEN, J. (1969): EJlibro rojo del core. Madrid: Editorial Nuestra

Cultura. pp. 3-4.)

Escriu ací totes les alternatíves que se t'acudeíxín per no avorrir-te a

classe o estudiant. Explica també com creus que s'haurien de donar les

classes perqué fossin més interessants. Després comenta-les amb la resta del

grup_
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Amb el meu temps

Tot seguit et trabaras amb una serie de frases sobre el

treball escolar, I'aprofitament del temps... Pensa en el que
acostumes afer i complets-les segons el teu caso

- Normalment a les hores de classe jo .

- El que més em costa de la feina d'escola és .

perqué .

- Pero, en canvi, tinc molta facilitat per a .

perqué .

- Quan surto de I'escola, normalment jo ..

- Apart de I'escola també faig ..

- Els caps de setmana els dedico a ..

- Durant la setmana, I'hora que acostumo afer els deures és .

- I durant el cap de setmana? .

- Alguna vegada no et va donar temps d'acabar la feina? En cas
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afirmatiu, explica per qué.

- Et costa posar-te a fer la feina de classe? Per qué?

- Després d'haver realitzat aquest exercici, creus que coneixes millor la

teva manera d'organitzar-te el temps? Justifica la resposta.
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Horari i estudi

A I'activitat anterior has reflexionat sobre com planifiques el
treball escolar. Potser neurés trobat coses que aniria bé que
canviessis. Aquí t'intentarem ajudar afer-ha.

- Escriu detalladament quantes hores hauries de dedicar a I'estudi a

casa, durant la setmana i el cap de setmana. Distribueix aquestes hores
durant tots els dies de la setmana.

- En un full, escriu el teu horari de treball personal i penja'l a I'habitació.

Cornenca a portar-ho a la practica avui mateix.

- En una lIibreta ves anotant, com si fos un diari, si has complert I'horari i

també, en acabat el temps de treball, les teves impressions, cornencant per si

penses que has aprafitat de veritat aquest temps o, pel contrari, t'has aixecat
moltes vegades; si se se t'ha fet molt feixuc o no; si t'ha rendit, etc.

DI. 8

Avui no m'ha

anat molt bé.

La lIi�o d'His
toria era lIarga
i .......

- Després de la primera setmana, et trabes satisfetla amb com ho has

portat a terme? Creus que has millorat en I'estudi?

- Si vols, pots explicar la teva opinió sobre la realització d'aquest exercici

a tot el grupo
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En el seu cas

Qui ara parla és un noi de sete.

Un dia, abans d'un examen, algú va escriure la resposta d'una possible
pregunta a la pissarra. La mestra no ho va veure i vam cornencar a fer la

prova. Aquella pregunta hi era. Quan portávern ja uns deu minuts fent

I'examen, la mestra es va adonar que la resposta era escrita a la pissarra.
Aleshores l'esborrá sense fer cap comentario

El dia que ens va tornar els exarnens corregits, ens va preguntar qui
havia copiat per a baixar-Ios un punt. Molta gent ho va reconéixer, pero jo no

sabia qué fer, perqué havia aprovat molt just i sense el punt podia suspendre
I'avaluació.

Contesta aquestes preguntes:

- Qué hauria de fer aquest noi i per qué?

- Per qué serveixen els examens?
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Per que ho he fet?
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Per que ha he fet?

Auto-caneixement Be (12-14 anys)

PER QUE HO HE FET?

Contingut

La finalitat d'aquesta unitat és motivar els/les alumnes perqué pensin entorn de

conceptes tals com responsabilitat, intencionalitat i conseqüencía, a fi de considerar-los en lIurs

própies accions i en lIurs judicis i valoracions deis fets deis altres. O'aquesta manera es pretén
també introduir elslles alumnes en el coneixement i clarificació deis seus principis en actuar.

Donat aquest plantejament el contingut s'ha extret de l'Etica en la seva vessant filosófica.

Cornencant pel concepte de responsabilitat, es presenta als/les alumnes la complexitat de la

valoració moral en fer intervenir la intencionalitat de racte com a factor a considerar. Presentant

aquests dos conceptes, s'intenta que els/les alumnes se:n adonin de la importancia de la

reflexió previa a raccío com a element que, en primer lIoc, possibilita la coherencia personal; en

segon, posa de manifest la complexitat de I'acció i valoració morals i, finalment, afavoreix la

comprensió empátíca deis altres.

Segons els interessos i la motivació de cada grup-classe, es pot aprofundir també en

c'attres temes paral.lels com la diterenciació entre actes humans i actes de la persona, el paper

deis sentiments en I'acció i valoració rnorars, etc. L'activnat que aquest tipus de contingut
demana a raíurnne/a és. per tant, preferentment intel.lectual, encara que es pretén també que

elslles alumnes assoleixin les capacitats per a distingir entre la persona i el seu acte i per a rauto

direcció.

Mitjancant aquest treball es volen desenvoLupar en ets/tes alumnes tres actituds

principals. Per una banda, la de responsabilitat davant deis propis tets, expressions,
pensaments i sentiments -aquests últims considerats a nivell d'auto-coneixernent-. Per ranra.

I'actitud reflexiva davant de situacions que exigeixen una resposta o decisió més o menys

immediates, i davant de les valoracions o judicis respecte ats propis actes i als del altres.

Finalment, la disposició per al propi canvi volgut, és a dir, la construcció de la forma de ser que es

desitji.

Activitats

1) És difícil entendre-ho, pero ... (Comprensió crítica)
2) La Madde i la Cessi (Comprensió crítica i role-playing)
3) Em faig gran (Exercici auto-expressiu)
4) El vidre trencat (Dilema i exercici auto-expressiu)
5) El que 1em o diem i les conseqüéncies (Dlaqncsttc de situació i

Habilitas Social s)
6) Tot el que sabem -i més- sobre la paraula "responsabilitat"
(Construcció conceptual)



Per que ho he fet?

Auto-coneixement 8e (12-14 anys)

És difícil entendre-ho. pero ...

(DIBUIX: l'Elvis, un nen d'uns sis o set anys, a la classe, parlan! amb la senyoreta).

Ara ens aturarem a pensar una mica sobre alguns deis temes que
constitueixen algunes de les qüestions tonamentals de l'Etica, una de les

parts de la Filosofia.

La responsabilitat davant d'alguna cosa que vam dir i que va ter mal a

algú; la intenció que teniem quan vam ter alió i, després, resulta que vam

aconseguir exactament el contrari; el dia en qué vam dir veritablement el que

pensavem davant de tot el grup, i que ens va ter sentir tan bé; aquella decisió
de pensar més abans de ter o dir alguna cosa la propera vegada i que, quasi
mai, no sabem perqué, la pose m en practica ... ; totes aquestes coses, i

d'altres, les estudia l'Etica, i aquí intentarem apropar-nos-hi.

L/egeix amb mo/ta atenció aquest fragmento L/ur

protagonista, /'E/vis, es un nen petit. Va a /'esco/a per primera
vegada i Ii costa acostumar-s'hi. Ha d'aprendre a lIegir, escriure i

comptar. Ha de jugar amb e/s altres nens i nenes a /'esbarjo.
Pero no ho has de lIegir com si es tractés d'un nen petit més o

menys simpa tic, perqué /'E/vis pensa unes coses tan

interessants, que e/s adults es sorprendrien si ho sabessin.

"Imagineu, a l'Elvis li ha agatat per fer la guitza a la senyoreta. Mai no ho

hauria dit, ell, que aixó li pogués passar.

Ningú més fa el ruc, només ell. Al principi, ell tampoc no el feia. Quan ja
feia una pila de dies que anava a I'escola, tants que ja ni els sabia comptar,
tot d'una va cornencar afer sempre el contrari del que li deia la senyoreta. No

sap per qué. Li va agatar per fer-ho i prou.

No és perqué pensi que la senyoreta és badoca, ni tampoc per ter-se el

graciós. Senzillament no se'n pot estar.

Són coses molt simples, les que tao Portar la contraria, escriure nombres

quan ha d'escriure lIetres, lIegir a la plana que no toca, parlar en veu alta

enmig d'una caneó, i un munt d'estupideses. Tant de bo ell mateix pogués
entendre per qué ho fa!

I tampoc és que sigui divertit. La senyoreta no en fa gens de cas. No para

gens d'atenció a les malitetes de l'Elvis. La primera vegada sí. El mirava i li

parlava. Peró ara, creu i ratlla! No se'l mira gota. Tant se val el que se Ii acut

de fer, ella com si res. El passa per alt totalment. Com si no hi tos. No pot
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entendre per que va dir que el volia a I'escola. Hauria estat preferible que el

primer dia hagués dit que no el deixava tornar, si, de tates maneres, no

s'adona de la seva presencia.
Són dies tristos, perduts. Plou. Plou cada dia. I el sol no pot brillar a la

tapa del pupitre.
L'Annarosa continua encaparrada a seguir les altres nenes a I'hora del

pati. I ell no sap si els altres nens el valen amb ells. Potser sí que el valen,
pero tampoc sap si ell vol anar amb ells. Durant I'esbarjo acostumen a venir

nens més grans i fer-Ii broma, és a dir, que tampoc esta sol.

No és que s'avorreixi, pero, a la Ilarga, resulta una mica pesat aixó de les

gracietes. EII fa el pallasso i ells li fan gracies, pero ja no li ve gaire de gust.
No li sap greu haver tornat a I'escola. No gens. Vol continuar anant-hi

encara que sempre s'hagi d'estar quiet i que tothom hagi de ter el mateix,
tothom alhora. Fins i tot malgrat aixo del cant, cosa que no ha millorat gens.
Cada dia canten i, aleshores, ell ta el ruc més que mai. No hi ha res afer.

Un bon dia en qué ell esta especialment empipador i ha tet tant el ruc

que esta esgotat, la senyoreta s'atura al seu davant.

-Elvis, per que et comportes d'aquesta manera?
EII es queda tallat i no sap qué contestar.

Ella repeteix la pregunta.
-Digues, Elvis, per qué et comportes d'aquesta manera?

La seva mirada és seriosa, pero no pas enfadada; no esta de mal humor.
Només vol saber qué li passa, només aixó. I l'Elvis li explica que ell no esta
acostumat a estar-se sempre quiet al mateix 1I0c, ni a ter cada dia el mateix.

L'escola és així, diu la senyoreta, no és pas ella qui I'ha inventat. A més,
ell havia pogut triar si hi tornava o no hi tornava. I_ prou que sabia el que
I'esperava allí

Qué potser ha canviat d'opinió? Potser ha vol deixar estar? És per aixó

que es comporta d'aquesta manera?

L'Elvis ta que no amb el cap. No, no, ell vol continuar.
- També penses continuar tent la §uitza? -prequnta la senyoreta, molt

tranquil.la.
L'Elvis no respon.
La senyoreta el mira amb aquells ulls tan blaus i li diu amb aquella veu

seva, tan clara:

-Sé que et dol el que et die, Elvis, ha sé; pero no hi puc fer res, encara

que vulgui.
Després calla. Durant un bon moment, només el mira.

L'Elvis també calla; no diu res pero escolta, escolta les seves paraules i

els seus silencis.

-Hi ha d'haver algun remei millar -diu ella- que portar sempre la
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contraria. No creus que sí, que n'hi ha d'haver algun?
Ho diu seriosament i espera una resposta. L'Elvis se n'adona i respon

que s'ho ha de rumiar.

Ella se'n fa el cartee i esta segura que l'Elvis trabara algun remei millor ...

Compren que ha de tenir algun motiu per fer el ruc, que no ho fa només per
molestar, i per aixó ha volgut parlar amb ell, perqué confia que se'n sortirá

quan ho acabi de rumiar.

Sí, l'Elvis també pensa que sí."

(GRIPE, M. (1990): Elyjs Elvjs! Barcelona: Altea, Taurus, Alfaguara, SA i Grup Promotor, SA

pp. 124-126.)

Ara contesta aquestes preguntes que et proposem:

a) Subratlla les frases que més t'hagin cridat I'atenció, i explica per que.

b) Segurament tu també t'has trabat que, de vegades, has fet o has dit

alguna cosa que sabies que no estaba bé o que no tenies raó, pero, no saps
per quin motiu, no podies deixar d'actuar d'aquesta manera.

b.1. Explica alguna d'aquestes situacions.

b.2. T'agradaria haver actuat d'una altra manera? Per que?

b.3. Explica amb les teves paraules que vol dir "ser responsable".
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b.4. Creus que, quan fem o diem alguna cosa sabent que no esta bé, ens

poden de manar després responsabilitats? Per qué sí o per qué no?

e) Hi ha una dita que diu que, de vegades, les coses no són el que
semblen. Com totes les dites, té una part de raó.

c.1. Qué vol dir: "De vegades les coses no són el que semblen"?

c.2. Ara explica una ocasió en qué tu et vas equivocar perqué aquell fet o

aquella frase, no van ser el que semblaven. Com et vas sentir aleshores, en

descobrir-ho?

d) L'Elvis respon a la senyoreta_ que s'ha de rumiar si hi ha quelcom
millor que portar la contraria, i que creu que se'n sortira.

I tu, qué en penses d'aix6? Creus que pot ajudar pensar sobre les

causes i alternatives d'alguna cosa que no ens acaba d'anar bé, o consideres

que és millor actuar de la forma que ens sorti en aquell moment? Per qué?
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La Madde i la Cessi

(DIBUIX: la situació que es recull a I'activitat)

El tragment que ara et presentem descriu el que tan una

tarda de dissabte aquestes dues noies de catorze anys, la Madde
i la Cessi. Pero el que més ens interessa no és pas com es

diverteixen,· sinó la valoració que en tan a'eixo. Llegeix el text

amb molta atenció:

"Després la Cessi i jo vam ficar-nos a la meva habitació amb el lIum

apagat per mirar que feia la gent de la casa de pisos de I'altra banda del

carrer. És tan interessant de veure que fan els altres a casa seva; pero la mare

ho troba verqonyós.
De vegades la Cessi i jo procurem convencer-nas runa a I'altra que el

que fem és vergonyós; pero després hi ha tanta animació que ens n'oblidem.

Aquell vespre, pero, només s'estaven clavats davant els televisors sense fer

res. Un home i una dona seien a la cuina i vinga beure cerveses amb els

colz es sobre la taula i vinga xerrar! En una altra habitació hi havia una dona

asseguda que no parava de fer mitja mentre el seu home s'estava enganxat al

teteton.

Na tinc gens de ganes de fer-me gran i ser com ells, gens ni mica!"

(WINBERG, A. G. (1989, 8i Ed.): Ouan un toca el dos. Barcelona: Edicions de la Magrana. Col.

L'Esparver, 9. pago 35)

Basant-te en el fragment que acabes de Ilegir i en la teva experiencia
personal:

a) Explica per que la Madde i la Cessi no trobaven vergonyós aixó que
feien.

b) Ara fes un llistat amb totes les raons possibles per les quals la Madde i

la Cessi haurien de sentir vergonya.
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e) Creus que la gent que espiaven comprendrien que la Madde i la Cessi

ho feien només per distreure's?

d) Escriu un possible diáleq entre les dues protagonistes i una de les
dues parelles que surten al tragment, en adonar-se'n que han estat

observades.

e) Ara representeu alguns d'aquests cialeqs comenteu, després,
aquesta activitat.
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Em faig gran

A la cita de I'activitat anterior, la Madde ens diu: "No tinc

gens de ganes de fer-me gran i ser com ells, gens ni mica!". Tu
tens una edat en que es viuen molts can vis i, de vegades, resulta
fins i tot difícil entendre's un mateix.

En aquest espai et demanem que reflexionis sobre tot etxo.

a) Com definiries tu aixo de fer-se gran?

b) Com ja hem dit abans, estas vivint ara una época de canvis,
precissament perqué t'estas tent gran. Per aixó, tens coses molt importants a

dir al respecte.
.

Escriu el que tu opines sobre ter-te gran: si t'agrada o si, de la mateixa

manera que Peter Pan, no ha voldries; si, com diu la Madde, no vols ser com

les persones adultes que coneixes i, en aquest cas. qué és el que no t'agrada
d'elles; com voldries ser de gran; i tot alió que se t'acudeixi.

c) Quina és la teva valoració: és una actitud responsable no voler ter-se

gran? Per qué sí o per qué no?
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El vidre trencat

Tots en algun moment no hem sabut com reaccionar davant
d'al/ó que haviem tet o a'etto altre que un dia haviem dit. Per

aixó, potser alguna vegada t'neurés trobat amb una situació
semblanta a aquesta:

A I'escola del Daniel, mai no deixen pujar a classe durant I'esbarjo, pero
en Daniel i els seus amics, sempre que poden, s'amaguen i hi pujen. Un

d'aquells dies en qué hi eren a classe d'amagats, van trencar, sense voler, el
vidre d'una de les finestres de I'aula.

En Daniel i els seus amics es van quedar molt espantats i, sense

comentar res entre ells, es van marxar de seguida. En el moment d'entrar a

classe, van fer comédia i es van fer els sorpresos, com la resta deis

companys. La seva tutora va preguntar qui havia trencat el vidre. Ningú va dir
res. Mentres tant, la mestra anava mirant qui feia més entremaliadures de tot

el grupo

a) Qué hauria de fer en Daniel? Per qué?

b) Quines conseqüéncies PO! tenir el no assumir la responsabilitat
davant de les nostres accions i c'allo que diem?

e) Nosaltres sempre som responsables del que fem o diem, o no? Per

qué?

d) Pero hi ha persones i casos especials on no s'és estrictament

responsable de com s'ha actuat. Pensa en algunes d'aquestes situacions

especials i escriu-Ies. Per orientar-te et pot servir Ilegir algunes noticies deis

diaris, revistes, pel.lícules, etc.
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El que fem o diem i les consegüencies

També s'ha de distingir entre ser responsable d'una acció o

d'un comentari, i ser responsable de les consequencies
d'aquesta acció o d'aquest comentario És aleshores quan parlem
de la intenció que teniem quan vam fer o vam dir talo qual cosa.

Ho expliquem una mica més:

La Marina és una noia que té un petit problema. Resulta que, de

vegades, quan fa algun treball amb el seu grup de I'esplai i fa un comentari

sobre la feina d'algun company o companya, dóna la impressió que estigui
enfadada perqué no ho ha fet bé.

I al contrari: quan un company o companya li fa un comentari sobre .Ia
seva feina i ella no esta d'acord i explica perqué ho ha fet d'aquesta manera,

sembla que esta enfadada i, fins i tot, pot donar la impresió de que pensa que

qui li ha dit aixó. no sap com fer les coses bé.
I no és així la Marina. no. Sor! que els seus companys i companyes ja la

coneixen! Només ho sembla. pero la seva intenció no és pas donar aquesta
sensació.

Intentem ajudar la Marina:

a) Com podria fer per no donar aquesta impresió als seus companys/es?

Ara, en grups de quatre persones i a partir de les situacions que us

presentem, escriviu un dialeg entre la Marina i els seus companys de forma

que aconsegueixin expressar el que en pensen sense que ningú s'enfadi:

b) Fent un mural per decorar I'habitació de I'esplai on es reuneixen, la

Marina pensa que no han de pegar tantes fotos perqué ja són prou grans, i

que el que haurien de fer és pensar una mica més per tal de fer un esquema

preciós, molt complet i senzill, del que els agrada a cadascú d'ells, amb

símbols i tot, perqué tothom pugui conéixer de seguida com és aquest grupo
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e) La propera setmana faran un sortida de cap de setmana, i dues noies,
la Marina i l'Eulália, han estat les encarregades de planificar les activitats. La

Marina s'ha presentat amb un programa molt atapatt, pie d'excursions,
activitats i jocs. Els seus companys pensen que han de tenir temps també per
no fer res, o poder parlar tranquil.lament. L'Eulalia ho ha tingut en compte, i

per aixó s'estimen més el seu programa.

Ara representeu algunes d'aquestes situacions.
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Tot el que sabem -i més- sobre la paraula
responsabilitat

Contesteu les següents preguntes, i comenteu-Ies amb tot el

grup en acabat.

a) Detinició: Expliqueu, a la vostra manera, qué vol dir responsabilitat o

ser responsable.

b) Exemples: En quines situacions és important ser responsable? Hi ha

situacions on no és important? En cas afirmatiu, digueu-ne algunes. Quin

personatge (assocíació, instltució, etc.) ha personificat millor aquesta paraula?

c) Beneficis: Per qué va bé que la gent assumeixi la seva

responsabilitat? Qué us passaria si sempre fossiu responsables? Quin profit
en treuria la societat si cadascun deis seus membre fora sempre responsable
de les seves accions?

d) Limitacions: Quins obstacles s'han de salvar, de vegades, per ser-hi

responsable? Qué li passaria a alguna persona que fos responsable en

excés? En quines circurnstáncies algunes persones desaproven que altres

hagin assumit lIur responsabilitat?
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e) SinOnims: Penseu paraules que vulguin dir el mateix, o quasi el

mateix, que la paraula responsabilitat o ser responsable. Quins altres

conceptes us venen al cap quan parleu de ser responsables o de

responsabilitat? Quan hom és responsable, probablement també és ...

f) AntOnims: Quines paraules volen dir el contrari que responsabilitat? Si

una persona no fos en absolut responsable, qué diríeu d'ella? Qué passaria a

la societat si la gent no tos, de cap manera, responsable?
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7

Que vol dir discriminació?
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QUE VOL OIR OISCRIMINACIÓ?

Contingut

En aquest credít es pretén tant realitzar una reflexió entorn de fets i situacions de

discriminació, com col.laborar en I'elaboració d'una actitud de respecte envers qualsevol
persona, sense atendre a discriminacions per raó tísica, de genere, raca. cultura, religió, nivel!

sccío-económlc, etc.

Per assolir els anteriors objectius la tasca educativa s'inicia amb una anansí de termes com

discriminació, marginació i prejudici. Donada que la reflexió intel.lectual sobre aquests

conceptes necessita d'ésser completada amb un altre significat de tipus afectiu i vivencia!, es

presenta, posteriorment, una altra faceta de la probternauca: aquella que fa referencia a les

consequenctes, en la vida quotidiana, de postures reals de discriminació. Paral.lelament, aquest

aspecte serve ix de base per a intentar fer una concreció de la ternánca que ens ocupa, i

d'aquesta manera introduir un punt basíc a nivell de lIigam entre pensament i conducta. Ens

estem referint al tema de la recerca d'anematíves i de possibles solucions. tot dissenyant -encara

que fora mínimament- perfíls d'acció més propers i contextuals.

De tot J'anteriorment esmentat es pot desprendre que en aquesta unitat s'intenta realitzar

un uebalí sobretot a nivell intel.lectual i ernpatic. ensems rauto-construccío del respecte com a

valor i o'aquelís principis o'acció subsegüents a aquest.

Activitats

1) Marginació, discriminació i prejudici (Comprensió critica)
2) Hi ha molts tipus de discriminacions (Comprensió critica)
3) Una situació com una altra (Dlaqnóstíc de situació)
4) El problema de l'Esther (Dilema)
5) La Carme busca treball (Dtaqnóstlc de situació)
6) Som conscients? (Clarificació de valors i exercici auto

directiu)



Que vol dir discriminació?

La diferencia, valor i conflicte. Se. (12-14 anys)

Que vol dir discriminació?

(DIBUIX: Quatre cadires convencionals: silló, taburet, cadira i hamaca, que assenyalen una

altra, que esta al mig, totalment diferent, estranya i de colors vistosos. )

Una vegada una alumna de sete digué a la seva mestra que no li havia

agradat I'activitat o'etíca que acabaven de fer, pel tema: el racisme. Aquesta
noia explicava que es sentia molt malament quan es parlava d'aquestes
coses, perqué la feien patir.

Si diguessim que els comportaments racistes i en general qualsevol tet
de discriminació són problemes molt greus i importants, estariem dient

segurament ben poca cosa. Per aixo, aquí reflexionarem seriosament sobre
tots aquests temes que, com deia la noia d'abans, poden fer patir a la gent.

Marginació, racisrne. prejudici, discriminació, xenofobia ... són paraules
que de vegades poden semblar sinónirnes, pero que en realitat tenen

bastants diferencies pel que fa al seu significat. Ens centrarem en tres

d'aquestes: prejudici, discriminació i marginació.

Abans de comencer, consulta un diccionari i defineix els
altres conceptes que resten: racisme i xenofobia.

La paraula "prejudici" conté, en ella mateixa, una bona part del seu

significat. Etirnotóqícarnent vol dir "judici anterior", és a dir, fer una valoració

amb antelació o anticipadament.

1, amb antelació a que? Dones, abans de coneixer profundament i en la

seva totalitat la situació que es valora. Per exemple, hom creu que el grup de

persones amb quatre orelles és inferior. Aleshores, quan aquest cornenca a

treballar amb una persona qui pertany a aquest grup pensa ja,
automáticament. que no entendrá les explicacions, tindrá moltes errades, tara

retardar la feina, etc., etc. 1 tot aixó només per I'opinió primera que tenia sobre

aquest grup en general.
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Posa altres exemp/es de prejudicis, basant-te en a/gunes
noticies, frases fetes, acudits, pe/./ícu/es, etc. P.e.: Deixa'm ja,
que m'estes posant negre!

Es important destacar, per una banda, que els prejudicis expressen

quasi sempre una opinió negativa envers un grup, que no és al qual es

pertany; i, per l'altra, que es troben fortament arrelats en la ment de les

persones que els poseeixen. És a dir, són pensaments de rebuig i aversió

envers uns altres -mai respecte al propi grupo. La persona amb prejudicis els

creu totalment, fins i tot amb fanatisme, encara que la majoria de les vegades
-per no dir sempre- no tenen proves valides que puguin corroborar les seves

opinions.

A partir de tot el que acabem de dir, explica que són els

prejudicis i quines són lIurs característiques.

Llegeix ara aquest text extret d'un manual de Psicologia:

"La intolerancia i el prejudici sernprs van .junts. La persona amb

prejudicis és sempre obstinada i irracional en la seva creenca. Qualsevol que

hagi tractat de discutir amb persones que tenen prejudicis se'n adona, tard o

d'hora, que no aconsegueix res explicant que estan equivocats i raonant-ho."

(Adaptació i traducció del text de YOUNG, K. (1974; 2ona. ed.): Psicología social. Buenos Aires:

Paidós. pago 304)

Quina és la idea que s'hi troba expressada en J'anterior cita?
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El text ens ha dit que prejudici i intolerancia estan units.
Amb quina tret característic deIs prejudicis podries associar

aquesta frase? Raona-ho.

l tu, que en penses deIs prejudicis? Creus que es possible
tenir prejudicis i, a la vegada, ser tolerant?

En general, discriminació i marginació es poden emprar com a sinónims,
malgrat és interessant destacar que lingü ísticament la paraula "marginació"
no existeix, és a dir, no apareix en els diccionaris. encara que el verb

"marginar" si hi éso

Discriminació és donar a una persona o grup un tracte diferent,
d'inferioritat i menyspreu, per qüestions de tipus físic, de genere, racial, etc.

Més endavant parlarem d'aquestes. Ara volem diferenciar prejudici de

discriminació.

Si t'has fixat, quan parlavem deis prejudicis utilitzavem paraules com a

opinió, valoració, pensar, creure. I és aquí on radica la diferencia: els

prejudicis són aquests pensaments o creences negatius, pero no impliquen
que necessáriarnent es posin en practica. La discriminació és una acció i, per
tant, sí ho du a terme. És treure certs drets i Ilibertats a persones o grups

perqué són considerats inferiors.
Els prejudicis i la discriminació no han d'anar sempre associats. És a dir,

uns no porten necessariament a I'altra, perqué hom pot tenir certs prejudicis,
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peró no manifestar-los mai o intentar, fins i tot, de deslliurar-se'n d'ells.
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Hi ha molts tipus de discriminacions

Quan parlavem de la discriminació deiem que consistia en

tractar a una persona o a un grup com a inferior en funció de
diversos factors. Alguns d'aquests, no tots, són els següents:

La raga. Potser aquest sigui el factor més tristement evident
al lIarg de la historia de la humanitat.

- Qué en penses del fet de marginar a les persones per ser d'una altra

raca?

La cultura o la religió. En algunes situacions de

discriminació es troben junts aquests tres factors: raga, cultura i

religió.

- Explica, rnitjancant exemples, les coses que més t'agraden d'altres

cultures.

Per exemple, hi ha persones a qui els agrada el ioga, que és un métode

per a la relaxació i la plenitud espiritual creat pel brahamanisme, una de les

religions de la India. També hi ha molta gent que opina que hauriem

d'aprendre de la cultura calé el respecte als més grans.

El nivell economtc, I'estatus social o la ideologia. Aquesta
darrera no fa referencia tan sol a la política, sinó a la forma en

general de veure la vida.
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- En la Historia pots trobar exemples de discriminacions per algun
d'aquests aspectes. Explica alguns.

Com a orientació et direm que els dos primers pots trabar-los tacilrnent a

la Historia Clásstca i Mitjana, mentre que les qüestions ideolóptques
polítiques van ser molt freqüents durant la recent dictadura franquista.

L 'aspecte físic, és a dir, marginar la gent que té alguna
deficiencia física, psíquica o intel.lectual. Apart posem el genere,
o discriminar les persones per ser dona -el cas més freqüent- o

home.

- Una vegada hi havia una nena petita amb Síndrome de Down jugant
en un pare. Un altre nen se li va apropar i comenc;aren a jugar plegats. Pero

semblava que a la mare del nen no li va agradar molt.

Quina és la teya opinió sobre aquesta situació?

- Escriu i comenta alguns casos, 1ets o frases que, segons el teu parer,

indiquen certs prejudicis envers les dones.
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Oue vol dir discriminació?

La diferencia, valor i conflicte. Be. (12-14 anys)

El país o la regió on s'ha nascut. Aquí dintre es podrien
incloure les xenofóbies quan s'actua discriminadament segons
aquestes.

- Qué en penses quan hom parla negativament de les persones d'una

regió determinada només pel fet d'ser-hi d'alla?

- I tu qué n'opines sobre tot aix6? Tots aquests factors que aquí hem

exposat poden ser motius per marginar les persones?
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Ous vol dir discrirninació?

La diferencia, valor i conflicte. Be. (12-14 anys)

Una situació com una altra

Llegeix i analitza aquesta situació:

El senyor Mas té una botiga de queviures en un poble de la costa, on

recentment han vingut moltes persones africanes, la majoria il.legalment,
cercant un nivel! de vida millor que el que tenien al seu país. EII pensa que

aquesta gent no pot portar més que problemes i que en realitat no valen

treballar, sinó viure de la mendicitat.

Aquest matí dos africans han entrat a comprar a la seva botiga. En

veure'ls, no sap ben bé per qué, el senyor Mas els ha tractat amb malta
amabilitat.

a) El senyor Mas té prejudicis? Per qué?

b) A partir de la forma com el senyor Mas ha tractat els africans, es podria
afirmar que intenta no tenir prejudicis respecte a aquest col.lectiu? Per qué sí
o per qué no?

c) Quines coses li diries perqué no en tingués?
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Que vol dir discriminació?

La diferencia, valor i conflicte. Se. (12-14 anys)

El problema de l'Esther

Llegeix atentament aquest problema:

La Lourdes és la capitana d'un equip de noies de futbol. Ara s'estan
entrenant de valent perqué participaran en un torneig entre barris. La Lourdes
és la qui porta la direcció de I'equip: per alguna raó és la millor. Pero la veritat
és que s'ho creu un gra massa.

L'Esther té una parátísl de naixement a la rna esquerra. Li agrada molt

jugar a futbol i, encara que no és una bona jugadora, Iluita cada pase i cada
xut. Li faria molta ilusió entrar a formar part de I'equip de noies, pero no vol ni

plantejar-ho perqué té por de que li diguin que no pel seu problema.

Ahir va sentir com la Lourdes es queixava de problemes en I'equip:
algunes noies faltaven als entrenaments, només hi havia una reserva,

algunes no acaben de jugar gaire bé ... I per aixó ara l'Esther dubta si

proposar que I'acceptin o no dir-ne res, com fins ara.

a) Qué n'opines de que l'Esther dubti entre demanar si la deixen entrar

en I'equip o no dir-ne res?

b) Llavors, qué hauria de fer I'Esther?

c) Acostumem a pensar en els sentiments d'altres persones quan 1em

judicis o expressem opinions sobre elles?
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Oue vol dir discriminació?

La diferencia, valor i conflicte. 8e. (12-14 anys)

La Carme busca treball

Ara has d'analitzar un cas per tal d'esbrinar si pot haver

discriminació per raó de genere o no. Et donem la informació de

forma molt breu i ressenyada:

Carme G. 30 anys. Llicenciada en Clenctes. Mare d'una filia de 10

mesos. Esta buscant feina des de fa quatre mesos. Per dos cops va estar molt
a prop d'aconseguir-Ia.

La primera vegada la van donar a un noi de 32 anys, amb més

experiencia que ella, pero amb pitjors qualificacions.
La segona, a un altre noi de 25 anys, amb iguals qualificacions pero

sense cap experiencia.

a) Intenta determinar si ha hagut discriminació en I'adjudicació del treball

pel fet de ser dona i raona-ho.

b) Per quines raons sembla que influeix el ser dona a I'hora de buscar
treball? I si a més s'está casada o s'és mare?

c) Aquests motius tenen en consideració a la dona com a persona i amb

igualtat de drets que I'home? Per que?

d) Que n'opines de fets com aquests: són freqüents, estas d'acord ... ?
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Que vol dir discriminació?

La diferencia. valor i conflicte. 8e. (12-14 anys)

e) Quina actitud hauriem de tenir per a no discriminar ningú per raó de

genere o de qualsevol altra mena?
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Que vol dir discriminació?

La diferencia, valor i conflicte. Se. (12-14 anys)

Som conscients?

En aquesta ocasió et plantejem una serie de preguntes al
voltant del tema de la discriminació, perqué les reflexionis i les
contestis amb sinceritat. Pensa que les teves respostes no les ha
de lIegir ningú, si no ho vols.

Pren-te-ho amb tranquil./itat: és molt important que ho facis

bé, perqué aquest exercici permet aelarir moltes qüestions i

aplicar-les a eadaseun/a de nosaltres.

- Qué pot passar quan, abans de conéixer algú a fons o abans de saber

realment com va succeir aquella situació, ja ho jutjem?

- Com es sentiria aquella persona si sabés que ens considerem millors

que ella?

- Per qué acostumem a irritar-nos amb els qui no pensen igual que
nosaltres?

- Alguna vegada et van marginar o vas marginar algú?
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Que vol dir discriminació?

La diferencia, valor I conflicte. Be. (12-14 anys)

- En cas afirmatiu, qué va passar i com et vas sentir?

- Qué taries ara si puguessis tornar a aquell moment?

- Després d'haver treballat una mica aquest tema, intentaries fer

comprendre a un company o companya que s'equivoca quan margina algú?
Per qué sí o per qué no?

- En el cas de que hagis contestat afirmativament la pregunta anterior, de

quina manera ho faries?

- Creus en la igualtat de les persones sense atendre a condicions de

génere,.raga, religió, cultura, condicions físiques, ideologia, classe sociaL.?

- Penses que la no discriminació hauria de ser un valor per a totes les
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Que vol dir discriminació?

La diferencia, valor i conflicte. 8e. (12-14 anys)

persones? Per qué?

- Si vols, pots escriure ara quines coses hauries de dir o fer perqué es

manifesti que no discrimines ningú i ets tolerant amb les altres persones. Han

de ser coses molt petites i concretes, com ara:

Haig d'intentar:

- No dir expressions com "És una gitana" i semblants.

-

- No seguir amb la vista a persones que vegi al carrer ° al metro, perqué són c'una altra

raca.

Després, ves observant, al Ilarg del curs, si ho poses en practica o no,

senyalant si ho has fet (+) o si no (-).
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És millor la pau.

Civisme i convivencia 8e. (12-14 anys)

ÉS MILLOR LA PAU

Contingut

L'objectiu d'aquesta unitat es presentar el concepte "pau" com a valor universal i

possibilitar la reflexió al voltant deis/les alumnes, per tal que I'integrin dintre de lIur escala de

valors. L'educació per a la pau abarca diversos ámbits i nivells d'acció educativa i els seus límits

s'endinsen en d'árees com drets humans, sexisme i ecologia -per esmentar-ne algunes-. Per

aquest rnotiu, no s'na de considerar la següent proposta com a única i específica, sinó dintre del

treball global a realitzar durant el curs que ens ocupa.

El contingut central és el mateix concepte de pau, presentat no únicament com rabsencia

de guerra, beLlicisme o violencia, sino més aviat com la negació de qualsevol tipus d'agressivitat
arbitraria (física, verbal, psicológica ... ). És per aixo que de seguida s'intenta la traducció del seu

significat pel que respecta a les inter-relacions personals quotidianes. El tercer contingut que

s'analitza és la guerra i les seves repercusions, sobretot a nivell social, així com la contradicció

despeses armamentístiques vs. subdesenvolupament.
Finalitats com fomentar les actituds de cooperació i col.laboració en ets/les alumnes,

estimular Ilur aplicació en el propi entorn i valorar el dialeg com a eina per a la recerca d'acorc. així

com la mateixa técnica de resolució de conflictes, es troben subiacents alllarg de tota la unitat.

Activitats

1) Pensant sobre la pau (Comprensió crítica)
2) La pau significa, .. (Construcció conceptual)
3) Ens podem trobar amb situacions com aquestes (Resolució de
conflictes i Auto-regulació)
4) Algunes conseqüéncies de la guerra (Comprensió crítica)
5) Armes i tam (Debat i Role-play)
6) Gandhi: més que un personatge (Role-model)



És millor la pau.

Civisme i convivencia 8e. (12-14 anys)

Pensant sobre la pau
(DIBUIX: Una pistola amb el canó fet un nus. Tret del Centre Permanent per a la Pau

Pompidou. París, 1989)

"És millor la pau. Aixó esta claríssim, no? Per qué, doncs, no existeix?

M'agradaria saber per qué les coses que són bones i obvies no succeixen

quasi mai a la realitat.

Hi ha persones que volen la guerra. Aixó també esta ciar. Per qué?
Potser només perqué hi ha interessos economice al seu favor. O potser hi

hagi altres motius. No sé, pero tot aixo ens ha de fer pensar."

"Jo em conec. Sé quan estic a punt d'esclatar i, en aquells moments, sé
també que si m'ho proposés de valent, amb molta voluntat, la majoria de

vegades podria controlar-me i no ter el que faig. Pero no.

Que qué faig? Cridar, donar cops de puny a les parets, enfadar-me ...

Aleshores penso que només jo tinc la raó, que la resta de gent només vol fer
me la guitza o em són en contra. No ho són, deis meus."

"Mira, la veritat és que estic totalment en contra de la violéncia. De totes

totes. No condueix a cap cosa bona. No m'agraden les armes, ni el servei

militar, ni les joguines bél.liques, ni la boxa, ni els insults als arbitres ...

Vols dir qué vull a la meva feina? Ser el millor. El millar en tot. Tal i com

ho tenim muntat, has de despabilar-te per passar al davant. Hi ha molta

competéncia i t'has d'exigir el máxirn, si no vols quedar-t'hi al darrera. Has de

competir amb els altres i amb tu mateix."

Aixó que acabeu de lIegir són alguns comentaris que

guarden relació, encara que no ho sembli, amb la pau.

La pau. S'ha dit molt sobre ella: amb paraules, amb música, amb art,
amb fets. 1... qué és la pau? Segurament tothom podríem dir un munt de coses

sobre ella. Pero, de vegades, ens podríem oblidar de quelcom.

.

Hi ha un refrany que diu: "Oui sembra vent, cull tempesta". Amb aixó el

que volem dir és que, perqué hi hagi pau, no és suficient amb qué no hi hagi
guerres, terrorisme, accions violentes, agressions, maltractaments ... Si bé aixó

seria, per si mateix, un guany formidable.

, , ,



És millor la pau.

Civisme i convivencia Sé. (12-14 anys)

Estar a favor de la pau implica també una determinada manera de veure

la vida i de relacionar-se amb les persones que ens envolten. Vol dir intentar
trobar la millor solució als problemes que tenim, col.laborant tothom perqué
aquesta sigui possible. Vol dir expressar la propia opinió i intentar

comprendre els parers de les altres persones, sense imposar-se
autcritariarnent. Vol dir no marginar ningú per raó física, de sexe, raca,

ideologia, etc. Vol dir. ..

La nostra vida de cada dia pot ser una manifestació del que pensem
sobre aquest tema. Hi ha molt afer per la pau i esta al nostre abast.

Pensem sobre la pau:

- Expliqueu les qüestions principals del text que acabeu de lIegir.

- Escriviu totes les idees que s'us acudeixen al voltant de la pau:
• Pau vol dir ...

• Pau no és ...

- Com podrieu demostrar a la vida quotidiana que heu pres partit per la

pau? Poseu quants més exemples millor (a la familia, a I'escola, amb els
amics i amigues, al carrer, a la vida com a persones adultes ... ).
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És millor la pau.

Civisme i convivencia 8e. (12-14 anys)

- Com podríeu demostrar a la vida quotidiana que heu pres partit per la

pau? Poseu quants més exemples millor (a la família, a I'escola, amb els
amics i amigues, al carrer, a la vida com a persones adultes ... ).
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És millor la pau.

Civisme i convivencia Be. (12-14 anys)

La pau significa ...

A partir de les qüestions que us

significat d'aquesta paraula, pau,
Comencem pel contrari:

proposem, concreteu el

tan sovint utilitzada.

- Que vol dir "violencia" per a vosaltres?

- Quans tipus de violencia en podeu dir? Expliqueu-Ios poseu un

exemple.

- Alguna vegada és pot justificar la violencia? Per que sí o per que no?

- En cas d'haver contestat afirmativament la pregunta anterior, expliqueu
en quines situacions es podria admetre.

- Quan es pot dir, en general, que hi ha pau?

- Quines altres paraules es relacionen amb la paraula "pau"?
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Es millor la pau.

Civisme i convivencia Be. (12-14 anys)

- I quines volen dir el contrari?

- Expliqueu com es relacionan amb la pau aquest Ilistat de paraules:
Respecte, Solucionar, Col.laborar, Participar, Dialeq, Cooperació, Justícia,
Soüdaritat, Personalitat, Acceptar-se a sí mateix i als altres.

- Escriviu, en ordre de preferencia, alió que cadascú de vosaltres

considera com a mes important de tot. Justifiqueu cada classificació.

- Fins a quin punt és important parque hi hagi pau, la nostra manera de

pensar, ser i fer?

Llegiu, com a cloenda, aquests versos del poema Fidelidad

de BIas de Otero:

"Creo en la paz. He visto

altas estrellas, lIameantes ámbitos

amanecientes, incendiando ríos

hondos, caudal humano

hacia otra luz: he visto y he creido."

(De Otero, B. (1987,51 ed.): Pido la paz y la palabra. Barcelona: Lumen. pago 75.)
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Ens podem trobar amb situacions com aquestes

Analitzeu amb atenció aquestes situacions que us

presentem:

• Situació 1:

"No sé perqué, pero aquest professor no em cau gens bé. Heu vist quin
posat que té quan explica a classe? Avui, durant la seva hora, li faré la guitza
de valent. Veurem per on surt!"

• Situació 2:

"És que sempre estan a sobre meu. M'agafen els lIibres, em donen

empentes ... 'Estem jugant! -em diuen- Qué no ho entens?' Pero no ho puc

aguantar. Ho fan perqué salti, només per aixó I després, quan ho faig, es

queixen i s'enfaden."

• Situació 3:

"Des de fa uns dies, no em trobo bé amb el grupo Hi ha algunes persones
que, cada vegada que obro la boca, ja estan fent acudits. I vinga rialles

d'amagades i comentaris en veu baixa ... Per qué no m'ho diuen directament?"

Contesteu aquestes qüestions:

- Expliqueu en qué es contradiuen aquestes situacions amb el concepte
de pau, tal i com aquí I'estem entenent.

- Aplicant la técnica de resolució de conflictes que vam treballar a la

unitat "Solucionant alguns problemes", trobeu solució a una d'aquestes
situacions.

Recordeu: Heu de

1) definir el problema i imaginar com es deuen sentir totes les persones implicades;
2) descriure tOI alió que es relaciona amb la situació;

3) cercar-ne possibles solucions;
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4) escollir la millor, després de valorar-les; i

5) explicar-la en profunditat, com si I'haguessiu de portar a terme.

- Penseu si hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé en la

relació entre vosaltres. Intenteu trobar-ne solució seguint les indicacions

anteriors i apliqueu-Ia. Després comenteu com I'heu aplicat i quina valoració
en feu del resultat.
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És millor la pau.

Civisme i convivencia Be. (12-14 anys)

Algunes consegüencies de la guerra

Zigo, un noi d'onze anys, és el Cap d'Estat Major de

I'imaginari país de Geolínia. Aquestes són algunes de les seves

idees sobre la guerra i les armes:

"No es va morir a la guerra, perqué, normalment, els generals no es

moren a la guerra. A la guerra, és més tacil que s'hi morin els soldats. Més
ben dit, tal com es fan les guerres avui en dia, en general es moren més

tácllment els civils, les dones, els vells, els nens; pequé els generals
organitzen els seu s exércits per tirar bombes potentíssimes sobre les grans
ciutats. ( ... )

Pero hi ha raons ( ... ) per interrompre I'exportació d'armes. ( ... ) Una raó
és que les armes són mortíferes, i per molt que tothom digui sovint que les
seves armes no serveixen per a ser utilitzades, sinó només per afer agafar
por als seus adversaris, més tard o més d'hora esclata una guerra i es mor

una pila de gent.

- Les guerres són útils! -van fer a cor en aquel! moment els generals-; Si
de tant en tant no es morís una mica de gent a la guerra, en seríem massa a la

terra, i no hi hauria lIoc per a tothom!

En Zigo va fer com si res i prosseguí:
- La segona raó és que en lIoc d'armes podem produir i exportar arades,

tractors, ponts, granges i fabriques. Si per comptes d'armes venguéssim
aquestes coses als patsos pobres, es podria eliminar la fam del món."

(SILVESTRINI, V. (1988): Un general petit petit. Barcelona: Edicions de la Magrana. Col. El Petit

Esparver, n9 32. pp. 10-11 i 36-37.)

- Subratlla les frases que vulguis destacar del text anterior.

- Enumera les conseqüéncies a qué poden portar les guerres.
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- Quina és la teva opinió entorn deis arguments d'en Zigo en contra de
les guerres i I'armament?

- És necessari que els parsos tinguin un fort sistema de defensa? Per

qué?

- Explica el significat d'aquesta frase: "La gent oblida rapídament els

actes prepotents quan el que els ha de patir és un altre." ( Op. cit. pago 57).

Podríes posar algun exemple d'aquest tipus d'accions a qué es refereix la

cita?
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Armes i fam

El nostre món esta pie de contradiccions. Algunes més grans
que altres. La que ara comentarem és de les groses: les

despeses en armament fetes per les superpoténcies i, en

general, tots els pai'sos, i la fam, les malalties, en definitiva, el

subdesenvolupament en que viuen milions de persones.

- Cerqueu arguments a favor i en contra de I'armament.

• Arguments a favor:

• Arguments en contra:

- Imagineu que podeu fer una entrevista als dirigents polítics del nostre

estat sobre aquesta qüestió. Redacteu les preguntes que els faríeu i penseu
també quines respostes us podrien donar.
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Gandhi: més Que un personatge

Podem simbolitzar la pau de moltes maneres: un colom

blanc, dues mans entretteceaes.s. També són moltes les

persones que han treballat i treballen perqué la pau pugui ser

realitat. Una d'aquestes va ser Gandhi.

Llegiu aquestes breus notes que hem extret de la seva

biografia:

"En la campanya que ell orqanitzá al rnarc de 1930, per aconseguir
I'enderrocament d'un impost excessiu per a un producte alimentici, la sal, més
de seixanta mil persones varen ser empresonades. Aquesta campanya, como

totes les seves, es fonamentava en el "satyagraha" o resistencia pacifica."

a) Comenteu aquest tet. Que en penseu del nombre de manifestants i de

la resposta que el govern va donar -I'empresonament- a una postura
pacifista?

b) Cerqueu més informació sobre la vida de Gandhi. Feu també un recull

de fotografies seves.

c) Reflexioneu sobre la tasca que va desenvolupar. Que es el que
considereu com a més destacable?

d) Com definiríeu I'expressió "resistencia pacífica"? Quina valoració en

feu?
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e) Quines altres persones, associacions, institucions, etc. coneixeu que
es dediquin a treballar perqué la pau sigui possible?

f) I nosaltres? Qué en podriem fer per a la pau? Feu un Ilistat amb totes

les idees i propostes, espéciücant. al costat, la forma de dur-Ies a terme.
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Avene o retrocés?

Ciencia, tecnica i ecocqia Be. (12-14 anys)

AVEN9 O RETROCÉS?

Contingut

La finalitat d'aquesta unitat és desenvolupar en elslles alumnes de se. una actitud d'éttca

ambiental. Aixó implica prendre consciencia de la situació conflictiva en que es troba actualment

el medi ambient i adoptar una actitud de compromís i col.laboració actius envers la seva

protecció.
El contingut subjacent que dóna unitat a aquest ámbít ternatíc és la consideració de

I'ecologia -o, millor dit, del anomenat problema ecológic- des d'un plantejament múltiple,
reprenent així el treball realitzat al curs anterior. En aquesta ocasió, la multiplicitat de la realitat

ambiental serveix com a punt de partida tant per a generalitzar el concepte -que vol conduir cap a

una primera i molt superficial conexió entre ciencia, técnica i ecologia-, com per escocar el que

seria el contingut central c'acuesta unitat: les paradoxes o contradiccions reals que hem de

resoldre com a protagonistes i responsables del tutur ambiental del planeta.
Aquest contingut s'exemplitica en els següents interrogants: energies alternatives i cura

del me di ambient vs. comoditat; excedents de producció vs. subdesenvolupament; increment

de la contaminació vs. futur; paper de la ciencia i deis avances tecnológics vs. contaminació i mal

us ... S'han intentat presentar aquestes ternanques com a conficte entre vaíors. intentant, pero,
arribar a una postura consensuada i compro mesa de respecte i cura del propi entom.

Activitats

1) Ecologia, és a dir, multiplicitat (Comprensió crítica)
2) El pare Sol (Comprensió crítica)
3) Progrés o retrocés (Debat)
4) Ciéncia-ficció? (Role-play)
5) Una alternativa (Role-model)
6) Natura (Exercici auto-expressiu)
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Ecologia. és a dir. multiplicitat
(DIBUIX: Un mirall esquerdat on es reflecteix, desfigurat, un paissatge)

Al principi, per conservació del medi ambient s 'entenia
mantenir els espais naturals nets i no fer mal als animals.
Després aquest concepte s'smplté com a resultat de la

multiplicitat de factors que s 'han de tenir en compte per a

respectar-lo.

Havies pensat mai que ... ?

• La sobrepoblació no vol dir només que hi ha molta gent, sinó molta en

relació als recursos necessaris per alimentació i vivenda.

• La construcció d'una presa per garantir el subministrament d'aigua, pot
alterar tant I'equilibri ecolóqíc com per a ter desaparéixer una part de la flora i

la fauna de la zona.

• De vegades, els excedents alimentaris es destrueixen quan hi ha

milions de persones que pateixen fam

• Més de la meitat deis boscos del planeta, els quals necessitaren anys
per a formar-se, han estat ja destruits.

• Hi ha persones que ja estan patint les conseqüéncies del forat a la

capa d'ozó i han de prevenir-se de les radiacions nocives del sol.

• L'explotació irracional deis recursos de la terra, que estan distribuits de

forma desigual per tota la seva superficie, condueix al seu esgotament

• Les conseqüéncies del que avui fem respecte al medi ambient les

viuran directament les properes generacions.

Aquesta és tan sois una petita mostra del que podem dir la

nostra reetttet ecológica. Són molts els factors que hi incideixen i

la majoria d'aquests estan relacionats.

Per exemple, a I'agricultura. Es planifiquen nectárees i hectarees d'un

determinat conreu perqué serveixi d'alimentació a una població concreta. Per

tal que la terra produeixi més i més de pressa, s'hi utilitzen tota mena d'adóbs,
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fertilitzants i insecticides.

Peró, alhora, aquests productes poden contribuir a la degradació del

medi ambient. Donat que la majoria de les vegades acostumen a ser

compostos químics, si contenen cap element contaminant, en ser arrossegats
per I'aigua, contribueixen a la degradació del medi, al mateix temps que la

estenen. Per la seva part, aquests productes han estat fabricats per una

indústria que pot contaminar el medi ambient de formes molt diverses: amb un

consum excesiu d'energia, amb un transport de les materies primes i de la

mercaderia que no respecti el medi ambient, amb residus contaminants ...

Cal dir el mateix pel que respecta a la maquinaria utilitzada per afer

aquesta explotació agraria de forma molt planificada, racional -de veritat és

racional?- i industrial. Al mateix temps, la terra s'esgota, i encara més

rapidament.

Amb tot aixó, la conclusió és clara: tenim al davant nostre un greu

problema. No s'ha de ser pessimista ni catastróüc, pero tampoc no podem pas

adoptar una actitud confiada i en excés optimista, en ambdós casos perqué
depen de nosaltres. Tot plegat ens trobem davant d'una situació difícil.

Per una banda, els avances científics i tecnológics han contribuit a fer

nos la vida millor. I millor no vol dir tan sois més taci: o cómoda. Peró aixó -hi

ha que oír-no tot- només val per a una part de la població. La resta viu en

condicions de vida infrahumanes. D'altra banda, hem d'actuar per a conservar

i garantir a les persones que vindran carrera nostre -tenim aquest deure,
no?- un planeta que triga milenis en formar-se i que, si no posem de la nostra

parto destruirem sense remei.

Analitzem ara aquesta informació:

-Subratlleu les idees principals.

- Que heu pensat i sentit després de lIegir les qüestions que han sortit a

la primera part del text?

- En quina mida el poder potític i la societat en general són conscients

d'aquesta problemática?
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- Comenteu i doneu resposta als dos interrogants que han sortit a la

segona part del text (assenyalats en cursiva).

- Reflexioneu també sobre la contradicció que apareix en el darrer

paráqraí: "desenvolupament vs. subdesenvolupament". Sabíeu que s'ha

arribat afer acords entre governs de parsos desenvolupats amb parsos del

Tercer Món per a donar-los ajut económic a canvi de dipositar-hi els seus

residus tóxics?

Havíeu pensat mai que les persones podem fer quelcom
més que consumir i contaminar, perqué la terra no és només

nostra sinó de tot el que n'hi ha que té vida?
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El pare Sol

Tot seguit us presentarem un recull de cites d'una novel.la

juvenil torce interessant. El seu autor és Joaquim Carbó. A partir
d' un desastre eco/ógic, greu i imaginari, els protagonistes -i amb

el/s, reutor- ens ajuden a pensar en els perills que hi podem
correr, al mateix temps que ens tan conscients de la bellesa de la

natura.

"Hi havia una cosa ... Sé, n'hi havia moltes, de coses, que la intrigaven.
La primera, pero -i calia formular-la abans que algun aspecte nou i més

apassionant del paisatge la convertís en passada de moda-, era una

construcció que s'iniciava a tocar de la casa deis senyors, un cobert que
semblava un hivernacle pero que es veia d'una hora lIuny que no ho era, un

hivernacle. Ho va preguntar.

Qué li havien dit, a I'Artemi gran! Que si la font de tota la vida procedia
del Sol; que si, Ilevat de I'energia nuclear que s'obté directament de la

matéria, tota la resta és obra i gracia del sol, o del vent, i que si tomba i que si

gira, i que si tu vés per aquí, que jo vaig per allí ...

L'Artemi gran continuava pontificant les excel.léncies del pare Sol. El
seu fill, més endarrere, sota els efectes de la rialla burleta de la Letes, i els ulls

admirats de la Lola, traduia el discurs patern, tan conegut, en termes més
concrets:

- En definitiva, el pare, en aquell cobert, vol obtenir energia solar, que
substitueixi de mica en mica la que usem normalment. O sigui, que no

estiguem pendents tot el dia del miracle de la claror que s'obté gracies al fil

que es connecta al cable que enllaca amb el transformador que rep la torca
del salt d'aigua o de la combustió malsana de carbons i petrolis ... Aíxó que fa

tanta gracia a la Letes, i que a tu, Lola, et semblava un hivernacle, sera una

mena de torn solar gracies al qual tindrem tanta aigua calenta com voldrem,
tant de toc com necessitem, i ...

- Sí, home! Amb quatre vidres i uns pedrots taras funcionar la televisió,
oi, nano petarrell?

La discussió va continuar una estona més. De fet, n'hi havia per parlar
ne hores i hores. Era I'enfrontament del pensament i la técnica, deis partidaris
de I'energia blava o tova i de I'energia dura; deis racionalistes que voldrien

que la vida s'allargués encara que només fossin uns quants segles sobre
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aquesta terra, i deis irracionalistes que són capaces de cruspir-s'ho tot en una

o dues generacions; de rautentíc progressista constructiu i deis que pensen
que, un cop mort, merda per als que quedin; de la formigueta que gasta el just
i conserva el sobrant per als altres, i la multinacional que vol tot el benefici per
ara mateix; entre el i la , aixó i alló, el d'aquí i el d'allá.

Com que n'hi havia per hores, tots van agrair que l'Artemi gran, en

arribar al cim d'un petit pujol, tes un crit, aoeoa!, i tallés en sec la xerrada.

L'home va passar-se pel cap la corretja de la motxilla, es va treure el jersei i

se'l va lIigar a la cintura per les rnaniques. Es va espitregrar la camisa i es va

girar de cara a la claror del sol. Va tornar a bruelar, aoeoaaa!, aoeoaaa!, i un

esbart d'ocells que aprofitava els grans de blat del rastoll es va aixecar amb

recanca pel benifet que deixaven d'aprotitar, pero amb la idea de tornar-hi i

ben aviat."

(CARBO, J. (1990; 2ona. ed.): Calidoscopi de l'aiQua i del sol. Barcelona: La Magrana. Col.

L'Esparver, nQ 39. pp. 7-8.)

- Subratlla en el text les frases que consideris més· interessants i

signiticatives.

- Quina és la teva opinió sobre el fragment que acabes de Ilegir?

- Explica la postura burlona de la Letes (n_ Sí, home! Amb quatre vidres i

uns pedrots taras funcionar la televisió, oi, nano petarrell?") davant del que
estan dient I'Artemi gran i el seu til!.

- Quin és el signficat de I'expressió "energies alternatives". Cerca'n

informació i sintetitza-la.
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- Estas a favor de trobar i emprar aquestes energies alternatives -encara

que et suposi renunciar a certes comoditats- en beneficí del medí ambíent, o

te n'oposes? Raona la teva postura.
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Progrés O retrocés

En el fragment anterior es troba un paragraf on s'oposen
dues maneres molt cIares d'enfocar el tema de I'energia l, en

general, del medi ambiento Ara us presentem una nova cita que
també planteja la pol.Jémica progrés vs. natura:

-, Els ciutadans, ara, es deuen despertar. D'aqui a una estona, després
d'haver entaforat la familia dins I'altra plaga del segle -el cotxe- i d'haver-Io

atapañ amb la nevera, el transistor -o el televisor portátil, si convé-. la gabia
del canari, la taula plegable, la cistella amb la coberteria, les cadires de pinca,
el gat i els ingredients per ter la paella, es llanearan a I'autopista i

s'escamparan per carreteres comarcals com aquesta tot posant en perill els

pacifics vianants.

- Pare, la Letes se'n riu del que dius deis ciutadans!
- Mira, noi, jo només sé que el meu pare diu que les passaven magres

fins que no van arribar els turistes. I que la construcció de torres ens ha anat

de primera. A casa els plantem els jardins i en tenim cura tot I'any. I és molt

més fácil anar al poble amb el Citroén que amb la tartana, i que els camins

són millors ara que abans amb les roderes de carro: aixi, el metge, pot venir

fins a casa quan li truquem, perqué el teléfon també és una gran cosa.

L'Artemi gran va baixar deis lIimbs:
- Tothom té raó, és ciar! I el progrés és el progrés. Jo també en tic, de

cotxe, encara que sigui una carraca, pero procuro no ser-ne un esclau."

(CARBO, J. Op. cit. pp. 10-11.)

Analitzeu les següents qüestions:

_ Descriviu tots els arguments possibles, a favor i en contra, de la postura
que en el text de I'activitat anterior han anomenat "racionalista", és a dir, la

que defensa la conservació del medi ambient per sobre del progrés.
• Arguments a favor:

• Arguments en contra:
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- Ara feu el mateix respecte a la postura "irracionalista", que vol continuar

mantenint el mateix ritme de vida, sense parar atenció en les conseqüéncles
negatives que aíxó podrá reportar a les properes generacions.

• Arguments a favor:

• Arguments en contra:

I per acabar, lIegiu aquest altre pereqret:

"No! El pare no era enemic de res. Estimava el progrés, n'estava admirat.

Només temia el mal ús que els homes en tem."

(Op. cit. pago 32)
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Ciencia-ficció?

E/ fragment que tot seguit lIegireu tracta d'una situació, ara

per ara, tota/ment irreal i imaginaria. Pero, el que en d'altres

époques era un somni, avui és una realitat...

"L'empresa que controla els serveis del ferrocarril s'ha adonat de la
terrible competencia de que és objecte per part d'altres sistemes de

locomoció, i més ara que es preveu el transport individual per I'aire, gracies -o

per culpa de- a la propera instal.lació a la vella Europa de la multinacional

AIRVOL, radicada als EE.UU., la qual s'ha cornprornes a fabricar entre

nosaltres, a títol d'assaig, només, més de tres-cents mil aparells anuals,
gairebé mil diaris.

Ara, dones, la gent deis ferrocarrils intenta fer més atractius els

desplacarnents en tren. I com s'ho han empescat, els cervells de la

companyia? D'una manera molt tacil.

Per tal de no cansar els usuaris i evitar I'aparent monotonia d'un mateix

paisatge -la major part de casos són gent que poden fer-Io servir diariament-,
han sustituit les ünestres tradicionals amb unes pantalles de les mateixes

mides i característiques que, en Iloc de deixar-te mirar el paisatge i adonar-te,
com abans, del pas de í'any que canvia els camps de marró en verd ciar i en

verd fose fins a daurar-Ios i semblar d'or, o de contemplar les arbredes com

s'omplen de fulles, o els ramats com pasturen, o els pals de I'electricidad ... ,

ara, en Iloc de finestres, hi ha pantalles de televisió a través de les quals,
segons el teu desig -que pots expressar amb la selecció d'entre el programa

que t'ofereixen-, el paisatge que contemples no és el que correspon al 1I0c pel
qual circula el tren. Uf! No m'he explicat gens bé. De fet, pero, és igual!
Suposo que ningú no les Ilegira, aquestes notes. En tot cas, un conegut o

alguna persona que les descobreixi a cal drapaire i senti certa curiositat per
saber que pot dir un desconegut que va viure en altres epoques. Aixó, en el
cas que algú encara sigui capac de lIegir, lIavors, ja que, de cara al futur, tot

sembla donar la raó a un pensador que havia fet indignar el pare, un tal

McLuhan, autor de La Galaxia Gutemberg, que a cornencarnents deis anys
setanta -quan jo acabava de néixer- va formular unes teories en les quals
afirmava que I'era del lIibre s'acabava, El pare deia que, encara que aixó

pogués arribar a ser veritat, no hi havia dret que se'n parlés. L'Artemi gran,
lIavors, practicava l'estrateqia de l'estruc. Amb el seu optimisme i la seva

vitalitat lIuitava contra uns fantasmes, contra uns molins de vent massa
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poderosos per poder ser vsncuts a nivell individual. Aquí era on calia aplicar
les solucions col.lectives.

M'adono que tot aixó és reiteratiu i que no me'n surto, que no explico alló

que realment voldria concretar. Res, en dues paraules, només: resulta que en

algunes línies del tren, per fer més atractiu el desplagament, en 1I0c de

finestretes hi ha pantalles que t'ofereixen la visió d'un viatge pels Alps, pel
Gran Nord, per les vores del lIac Titicaca o, posem per cas, si el viatge és molt

lIarg, un resum del recorregut del Transsíbertá, talment un film d'aventures.

L'Andreu i jo, potser d'una manera absurda, fidels encara a una realitat

que ens costa tant d'acceptar, no hem volgut participar en el joc i hem

renunciat a la ficció per tal de poder contemplar el que teníem realment a

tocar, o sigui, les costes del Garraf, i ens hem quedat al vestíbul."

(Op. cit. pp. 36-36)

Fa pensar, oi?

- Expliqueu la vostra opinió sobre el fragment que acabeu de Ilegir: qué
us ha semblat, si ho considereu o no exagerat, com creieu que sera la vida en

el futur ...

- Ara, recolzant-vos en tot el que heu anat lIegint en aquesta unitat i

d'altres informacions que coneixeu, inventeu una situació semblant a la que
s'ha descrit en aquest fragment.

És a dir, partint de la situació actual de la natura, escolliu algun problema
i imagineu a quins extrems ens podria portar de no posar-hi solució. Després,
feu una petita historia sobre alló que heu imaginat, amb personatges i dialeg.
Per acabar, representeu-Ia a tot el grupo
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Una alternativa

El nom de Greenpeace no és tan soIs el d'un vaixell la

tripulació del qual realitza accions, més o menys originals, en

defensa de la natura. Hi ha moltes persones de peisos diferents

que treballen coordinadament i col.lectiva perqué aquestes
accions siguin possibles i efectives. Greenpeace és, ara per ara,
la demostració de que hi ha molt afer per la natura i de que és

possible ter-no, El que presentarem tot seguit es tan soIs un

exemple:

Els membres de Greenpeace es distribueixen el treball a fer en funció de

les necessitats ecolóqiques. Anem a suposar que els dofins es troben en perill
d'exitinció. Aleshores, estudien les mesures a prendre per tal d'influir en

I'opinió pública i en I'estament dirigent amb I'objectiu de protegir aquesta
espécie. Hi ha tota una feina al darrera molt complexe. No es tracta només
d'actuar directament sobre un problema en concret, sinó també de dur a terme

altres treballs igual d'importants: des d'esbrinar les necessitats i establir-ne

prioritats, fins a estudiar les lIeis per tal de no sortir-se'n deis límits legals; des

de recaptar fondos, fins a donar a conéixer públicament la realitat i la seva

postura ...

Així, fa uns anys, la campanya de Greenpeace en Espanya es va centrar

en la contaminació del mar. Per aconseguir aquest objectiu, varen portar a

terme accions diverses: Es van passejar davant la Central Nuclear de

Vandellós amb les seves petites lIanxes pneumatiques. Realitzaren un estudi

de les zones denominades com a reserves naturals. Van abocar, davant del

Ministeri d'Obres Públiques, una tona deis residus que vertia una mina al mar.

També van tractar d'impedir, tot obstaculitzant i retardant, I'entrada a ports
espanyols de vaixells carregats amb arrnarnent nuclear ...

Ara reflexionem sobre aquesta tasca:

- Comenteu el que acabeu de lIegir. Qué en penseu?
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Natura

Llegeix amb molta atenció aquest fragment:

"La mateixa Letes, tan acostumada a transitar per aquells indrets, no

deixava d'adonar-se que tot era una mica diferent, que alló que en tenia tan

vist i fressat, prenia una altre aire si t'hi encaraves amb un esperit aqratt,
deixant de banda les cab6ries de cada dia: quan una herba tornava a ser

només una herba i no un aliment que calia arrencar per als conills. Quan un

arbre era només una obra d'art que havia nascut i crescut per decorar aquell
racó de món i no un rebost de Ilenya per encendre el foc."

(CARBO, J.:�. pago 9)

És maco, veritat?

- Explica el que ens esta dient, una mica d'amagat. aquest fragment.

- Mira, amb els ulls de la imaginació, un paissatge qualsevol. Qué és el

que tu en podries resaltar, a I'igual que ha fet la Letes línies amunt?

- Escriu, lIiurement, sobre la natura. Pots agafar qualsevol aspecte: des

de la problemática ambiental als sentiments que et provoca la seva

contemplació. També ho pots fer rnitjancant diferents estils: redacció, cróníca.
poesia, ironia, faula ...
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,

PUBLICITAT: NO ES OR TOT EL QUE
LLUEIX

Contingut

L'objectiu d'aquesta unitat és desenvolupar en ralurnne/a una actitud crítica davant del

fenómen publicitari, mitjanc;ant el qual es pretén que adoptin també la mateixa actitud davant del

consumisme.

Com a contingut inicial es parte ix d'establir la relació entre conceptes tals com publicitat,
mass-media, sistema económic, publicitat, necessitat i consum i consumisme, especialment. El

següent ambu a analitzar és el mateix lIenguatge publicitari, és a dir, la presa de consciencia

d'alguns deis mecanismes utilitzats per la publicitat per tal d'influir en la conducta i incitar a

comprar el producte. Davant oaquesta tasca, no es pretén cap valoració que no sigui f'actitud

crítica i de coneixement verac de la realitat que abans es mencionava.

En certa forma, caldria considerar aquesta unitat com a continuació, a partir d'una temática

diferent, de "Tenim cura de la saun?" (unitat de 7é.), en constituir també matéria d'aquest árnbü

de I'educació. En aquesta ocasió també s'na intentat derivar la reflexió cap als vessants més

personals i subjectius, per a estimular, daquesta forma, I'auto-regulació de la propia conducta

pel que Id a aquest gran risc deis sistemes econórrucs capitalistes. Expressament, s'ha eludit el

tema de sexisme i publicitat, entre danres raons perqué es considera en la unitat sobre

discriminació per raó de genere de seté i, també, perqué s'na optat per donar un enfocament

més general, fonamentat en els aspectes centrals del que envolta al món de la publicitat.

Activitats

1) Algunes consideracions sobre la publicitat (Activitat d'informació)
2) I ara, anem a publicitat (Compr'ensió crítica)
3) Sobre el paper (Comprensió crítica)
4) Unes esportives (Role-play)
5) Publicitat i consum (Debat)
6) Altra classe d'anuncis (Clarificació de valors)
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Algunes consideracions sobre la publicitat
(DIBUIX: un carrer tot pie de publicitat: a les tanques, a les parets, als taxis i autobusos ... )

Alguna vegada haureu Ilegit o Ilegireu que vivim en la societat de la
informació i de la comunicació. Aix6 vol dir que alló que s'anomena "mass
media" o mitjans de comunicació social o de masses, és a dir, la televisió, la
radio i la premsa, i d'altres noves tecnologies, com ara els telex i els fax,
permeten que es tingui notícia de qualsevol esdeveniment arreu del món

quasi al mateix temps que s'ssta produint.

Quelcom de semblant passa amb la publicitat. Gracies a alguns
d'aquests mitjans, ens referim sobretot a la televisió, premsa i radio, unes

determinades marques de productes ben diferents -des de joguines a

electrodoméstics, passant per alguns establiments-, ens arriben dia rera dia. I
aixó sense parlar d'altres espais destinats per afer publicitat, com poden ser

les tanques que trobem a quatsevoí carrer, pegada a parets o quioscos,
penjada a fanals o a dalt d'edificis, amb construccions lIuminoses en

moviment...

Tampoc no pode m oblidar el que es diu "publicitat indirecta", aquella que
surt en les pel.lícules com si res o en retransmissions esportives: a la roba, a

les motxilles ... Si ens posessim a anotar tots aquells productes que avui,
d'una manera o d'una altra, ens han anunciat, de ben segur que deixariem un

munt o renunciariem a les poques hores d'haver cornencatl

Estem en una societat de consumo Aix6 vol dir, entre moltes altres coses i

simplificant molt, que es pot escollir entre diferents versions d'un mateix

producte. La publicitat serveix -entre d'altres coses també- per a promocionar
ne una -o váríes. o .totes- d'aquestes versions. Marques de lIet, per exemple,
hi ha moltes, per6 recordem més les que s'anuncíen i la que prenem, encara

que no ho faci. En aquest sentit, val a dir que la publicitat ens informa de

determinat producte i deis seus avantatges.

Per6, ja ho sabeu, no és or tot el que lIueix i també es poden córrer certs

riscs. Un d'aquests és creure-s'ho tot el que se'ns diu amb els anuncis. Els

métodes i técniques publicitaris o "marketing" es posen al servei de I'empresa,
firma o marca que els ha contractat, i la seva tasca és precisament aconseguir
augmentar el nombre de vendes del producte del que en fan la publicitat. No

han de treballar per aconseguir que aquest producte sigui realment el millor

deis que podem trobar per al mateix us en el mercat. Aix6 és feina de les

empreses que els fabriquen. Per tant, poden destacar tan sois les qualitats del
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producte i no dir-ho tot. Pero, de qualsevol forma, a les agéncies publicitáries
els interessa molt dir la veritat, perqué sempre és millor i, a més, així la gent hi

confiem.

Un altre risc és deixar-se portar per la publicitat i comprar o consumir

coses perqué sí, sense poder donar cap altra explicació. D'aixó pode m dir

que no és tan responsable la publicitat, sinó la societat en qué vivim, que
també -i tan bé!- han anomenat de consumo Comprem coses perqué les

necessitem, o són boniques, o ens agraden, o perqué tothom les té, o

perqué ... Pero tot aixó, en realitat, ens correspon a nosaltres esbrinar-ho.

Així, abans de comprar res, una de les coses que hem de fer és la

d'informar-nos ben bé de les seves característiques i escollir el que vagi millor

per al que nosaltres volem. Per exemple, si es tracta d'alimentació, es pot
lIegir la composició, veure la data de caducitat, etc. Si és de neteja, també cal

saber la composició, per tal de no córrer riscs innecessaris d'accidents, o no

contaminar més la natura ... Si es tracta de tecnologia -ordinadors, vídeo-jocs,
compacts discs ...

- es pot pensar en la garantia, de manar opinió a persones
que ja en tenen o que són especialistes, etc.

Pero, per damunt de tot, cal reflexionar i pensar per qué ho volem, no

sigui. pel contrari, que ens deixem portar. Sé perqué ho vull comprar o només

ho faig perqué sí, per tenir-ho?

Una vegada, un nen petit, de sis anys, va dir als pares: "Vaig a escriure

la carta als Reis d'Orient". I va agafar paper, lIapis ... i un catalep de joguines.

Després d'haver lIegit aquest text, reflexionem una mica
sobre el que ens ha dit:

- Quines són les idees principa_ls que s'exposen en aquesta lectura?
Comenteu-Ies breument.

- Definiu, en funció del text, que es publicitat, consumisme, marca

necessitat. Expliqueu, també, la relació que hi ha entre aquestes paraules.
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- Definiu, més ampliament, el concepte "publicitat indirecta" i busqueu-ne
exemples.

- Justifiqueu raneccota del nen que es troba al final del text.

- Expllqueu que vol dir aquesta pregunta que ha surtit cap al final de la

lectura: "Sé perqué ho vull comprar o només ho faig per tenir-ho?". Poseu

exemples d'un i altre caso

- Expliqueu si, alguna vegada, us heu comprat alguna cosa que no

necessitáveu. peró que volíeu tenir de totes totes, i comenteu aquestes
situacions explicant qué n'opineu ara.
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I ara. anem a publicitat

Aquesta frase o de semblants, les podem sentir a qualsevol
canal de televisió. En aquesta ocasió, anirem als anuncis, pero
mirant-Ios amb altres ulls.

Dividits per grups, analitzareu quatre tipus de productes:

- Neteja domestica.
- Productes per a la neteja i be Ilesa personal (colónies, gels, cremes ... ).
- Vehicles.
- Joguines.

Heu d'observar els anuncis televisius del producte que us

hagi correspost, durant una setmana: al migdia, a la tarda i al

vespre.

Després, amb el vostre grup, contesteu aquestes qüestions:

- Intercanvíeu opinions sobre la impressió general que heu tingut en

veure els diferents spots publicitaris i sintetitzeu-Ia.

- Descripció completa de I'anunci. És a dir, heu d'escriure el text de la
forma més exacta possible; el lIoc o Ilocs on transcórre; els personatges que
surten; els colors que utilitzen; si n'hi ha música, el tipus de música que és; el

to o volum de veu, etc.
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- Elements que utilitzen per a cridar I'atenció del públic. Per aixó, us heu
de fixar en les coses de I'anunci que us sobten a vosaltres. La primera
pregunta també us pot ajudar.

- Interpretació de I'anunci. Es tracta ara de qué vosaltres interpreteu qué
ens estan dient amb aquest spot: quins avantatges, valars a qualitats assacíen
al producte i que nasaltres es supasa que tindrem, si ha camprem, etc.
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Sobre el paper

Ara farem el mateix que a I'aetivitat anterior, pero en un altre
medi com és la publieitat grafiea, és a dir, la que surt en la

premsa escrita (diaris, revistes ... ), a les tanques i a altres lIoes

que els ajuntaments de eada eiutat o poble disposen per a tal ti.

Us dividireu en cins grups per analitzar la publieitat que surtí
a:

- Dues revistes (procureu que siguin diferents, per exemple, una pot ser

de les que s'anomenen "revistes del corlO i I'altra més divulgativa).
- Dos diaris (seria molt interessant que fossin també de diferent

orientació).
- La publicitat que trobeu a les tanques, quioscos, etc. en el camí de casa

a I'escola i la que trobeu en un altre barri diferent a on viviu (p.e., en el centre

de la ciutat, en un altre poble més petit o més gran, etc.).

Després, analitzeu-Ia seguint aquestes indieaeions:

- Fixeu-vos en -tots els anuncis i feu un inventari, semblant als grups de
I'exercici anterior, deis tipus de productes que anuncien (p.e., estiloqráficues.
roba, viatges ... ).

- Seleccioneu-ne tres, explicant perqué els heu escollit, després
analitzeu-Ios seguint les pautes de I'activitat anterior.

Finalment, exposeu i comenteu el que heu trobat.
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Unes esportives

Analitzeu aquesta situació que us expliquem:

En Caries és un noi com vosaltres. Des de fa un temps, varios nois i

noies de la seva colla s'han comprat unes esportives molt maques de la
marca "Olympus". Són molt bones, pero també molt cares. Aquesta firma

d'equipament esportiu ara esta molt de moda. 8'anuncia per tot arreu; molts

equips i esportistes, estrangers i d'aquí, les usen i en fan publicitat. A en

Caries el que més li agradaria és tenir-ne unes.

Les seves no són noves, pero tampoc no necessitaria canviar-se-les ja.
Per aíxo, s'ha estat esperant varíes setmanes i ara pensa que ja ha arribat el

moment de oír-los als pares que voldria tenir unes altres esportives, les
"Olympus". Quan els ho ha dit, no era un bon moment. Les seves germanes
bessones, més petites que ell, han cornencat a fer-li la guitza. Els pares Ji han

proposat comprar-li unes altres com les que té, més barates i de cap marca

coneguda.

Entrem a escena!

- Representeu aquesta situació desde el principi, imaginant els diáleqs
amb el grup, amb la família i el desenllac més probable que tindra, segons el

vostre parer.

- Us agrada tenir coses de marca? Per qué?
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Publicitat i consum

Profunditzem sobre aquest tema. Quina és la nostra

opinió ... ? Haviem pensat alguna vegada en elxo altre... ? Portem

a debat la publicitat i el consumo Us proposem un text i algunes
qüestions per orientar les vostres reflexions:

"Sembla que la racionalitat s'imposa a la nostra societat. D'una banda,
es fomenta que els nois i noies estudiin maternátiques i ciencies exactes. De

I'altra, s'organitza el treball i la producció racionalment, per tal d'incrementar
la producció i els beneficis. Pero, del costat del consum i de la publicitat, pel
contrari, s'estimula la irracionalitat i la inconsciencia, deis compradors, tot

mantenint-Ios en la ignorancia del funcionament de la indústria i del cornero.
Així, se'ls venen productes semblants amb marques diferents i, de vegades,
productes diferents sota la mateixa marca. Es gasten grans quantitats de
diners en diferenciar superficialment productes tabricats en serie. Alhora que
se'ls estimula a aprendre ciencies exactes i a aplicar-les a la seva vida, se'ls

nega una quantitat d'informació més que considerable."

(Traducció i adaptació de: DURANDIN, G. (1990, zona ed.) La mentira en la propaQanda política

yen la publicidad. Barcelona: Paidós Col Paidós Comunicación, 13. pago 193.)

- Els productes que s'anuncien són millors que els que no ho fan? Per

que?

- I els de marca? Són millors que els altres? Justifiqueu la resposta.

- Quina relació hi ha entre el preu d'aquells i la qualitat?
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- La publicitat indueix a comprar més o a comprar coses que tenen el
mateix servei, pero que són més cares? Argumenteu la vostra resposta.

- Es valora més el que té una persona que com és aquesta en realitat?

- Normalment, la gent tenim una actitud crítica realista davant de la

publicitat? Qué es podria fer a tenir-Ia?

Comenteu, per acabar, aquesta opinió que es refereix a la

publicitat infantil:

"La publicitat origina un tipus huma despreciable i repugnant, que és el

nen que compra de tot i que, quan no satisfan els seus capricis, es frustra.

L'admirable de I'assumpte és que la societat no protesta. La societat s'ho

empassa."

(El País. Og. 26!V/1991. En casteua. a roriqinal.)

- Esteu d'acord amb aquesta opinió o no? Per qué?
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Altre classe d'anuncis

Imagineu ara que podem sortir als mitjans de comuntceoiá

per a donar a conéixer el que pensem, perqué tothom sapiga
I'important que seria fer tal o qual cosa per a solucionar alió...

Aquest anunci ha de ser molt cIar i efectiu.

- En commú amb tota la classe, escolliu dues idees o valors que
considereu s'haurien de respectar per tothom i a tot arreu. Imagineu els

beneficis que aixó podria reportar.

- Feu ara el mateix, pero amb dos problemes actuals que considereu els

més importants i urgents de resoldre'ls. Penseu en les formes de col.laborar
hi.

- Ara, dividits en grups, feu la publicitat d'aquestes quatre qüestions.
Imagineu un eslogan, les imatges que es succeiran, el tipus de música ... tal i

com heu fet l'anáüsi en activitats anteriors. Podeu fer aquest treball a rarea de

Plástica i Educació Visual.

146



INDICACIONS PER Al PROFESSORAT

147



Solucionant alguns problemes
Relació entre igúals 8e. (12-14 anys)

SOLUCIONANT ALGUNS PROBLEMES

Contjngut

L'objectiu principal d'aquesta unitat és la presentació i el treball entorn

de les estrateqies per a la resolució de conflictes, tot considerant que
rnitjancant el dialeg es pot arribar a un acord per part de totes les postures
implicades. Per a fer-Io, el nucli ternatíc del qual es partlra sera algunes
situaciones conflictives en la interrelació amb els iguals (marginació, manca

de companyerisme o de col.laboració, actituds de domini i pressió en el grup,
separació del grup, etc.), tot procurant també donar les eines per arribar a la

transferencia en l'ambit personal.

Aquest objectiu suposa adonar-se que hi ha conflictes i que poden tenir

solució, així com coneixer i prendre'n consciencia deis conceptes
"problemalconflicte" en les seves vessants perceptiva. afectiva. cognitiva i

social. Després es presenta la mateixa tecníca de resolució de conflictes. la

qual serveix per a reflexionar tant sobre les possibles causes d'un problema
com sobre Ilurs possibles solucions. Amb tot aixo s'intenta també

desenvolupar la presa de consciencia de la propia responsabilitat i de les

propias actituds en les situacions problernátiques, així com la comprensió de

les postures de les altres persones implicades en el mateix conflicte.

D'aquesta manera es pretén portar la reflexió cap a árnbits més generals
com ara la consideració del dialeg, com a eina i com a valor, en tant es

defensa la seva eficacia per a la resolució de situacions conflictives; I'empatia
entesa en aquest moment com a respecte als altres i a Ilurs situacions, i en la

seva doble vessant afectiva i cognitiva; i el companyerisme, la col.Iaboració i

I'ajut, sota la consideració d'actituds o valors en funció deis quals s'aborda la

tasca de resolució de conflictes.

Donat que el nucli ternátic del qual es parteix, la relaci6 entre iguals, és

molt ric en quant a continguts diferents (p.e. els insults, els mots, les mentides,
les crítiques ... ), la resolució de conflictes es pot treballar de forma molt

diversificada: a partir d'aquestes -o d'altres- problernátíques: introduint

problemes concrets de I'aula o escola, deis grups ... ; reprenent-Ia cada

vegada que hi hagi un conflicte en el grup-classe; etc. De la mateixa manera,

resultaria molt adient que el mestre/a estimulés la transferencia en els

problemes de la vida diaria de cadascú.
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Correspondencia amb la resta de continguts curriculars

ÉS adient desenvolupar aquesta unitat en I'espai horari destinat a tutoria,
així com també a partir de les arees de Ciéncies de la Naturalesa i Ciéncies

Socials.

Área de Ciencies de la Naturalesa:
• Valors. normes i actituds:

3. Sistematització del treball en les ciéncies experimentals.
3.3. Valoració de I'enriquiment personal i col.lectiu que representa el

treball en grup.

Área de Ciencies Socials:
• yalors, normes i actituds:

1. Valoració de les pautes de conducta per a la convivéncia i I'estudi.
1. 1.Actitud de tolerancia i antidogmatisme.
1 .2. Actitud crítica.
1.3. Actitud participativa, responsable i de col.laboració.

Activitats

1) Que podem fer amb els problemes? (Comprensió crítica)

Pel contingut a treballar, més abstracte, seria adient de fer la lectura

col.lectiva, assegurant la comprensió per part de tots els/les alumnes

rnitjancant resúms, explicacions personals, etc. Per la seva part, les respostes
a les preguntes plantejades es fan individualment, car la tasca individual

permet interioritzar més el contingut i realitzar una tasca de reflexió que, de

vegades, en grup pot quedar una mica diluida. En acabar es pot iniciar un

comentari amb tot el grup, demanant-Ios les seves opinions entorn alió
treballat.

2) Tu pots trobar una solució (Resolució de conflictes)

Si bé aquest exercici es pot aplicar també en petit grup o de forma

guiada amb tot el grup-classe, és preferible fer-ho individualrnent per tal

d'assegurar la comprensió de la técnica per part de tots els/les alumnes. En

cas de ter-ho durant I'horari escolar, s'ha d'aconseguir un clima de silenci i

tranquilitat per tal d'afavorir la reflexió.
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És adient que, en acabar, es comenti amb tot el grup, obrint un dialeg
sobre tres aspectes: per una banda, I'aplicació de la técnica de resolució de
conflictes -on el professor/a podrá valorar com ha estat compresa i aplicada-;
per altra, I'opinió de cada alumne entorn d'aquesta forma d'enfrontar les
situacions problernátiques: i, finalment, el problema de la marginació, la
dificultat o no en fer noves amistats, la reacció davant d'una nova persona en

el grup, etc.

3) Ara parlem d'aquest problema (Resolució de conflictes)

L'aplicació d'aquesta activitat no és pas cómoda: per un costat, el

professor/a ha d'acceptar que es formi cert enrenou a la classe, i per I'altre, el
seu paper és complexe, ja que ha d'anar per tots els petits grups que s'hagin
format per tal d'aclarir els dubtes, centrar les reflexions, assegurar
I'aprofundiment en tots els punts, així com també la participació de tots els

components, etc.

Malgrat aquests "petits" inconvenients, cal dir que és un exercici que no

només permet aplicar l'estrateqía treballada, sinó que també, i sobre tot,
facilita el poder transferir-la a la vida particular de cada alumne, així com

conjuminar la propia tasca d'anáusi amb la deis altres, apropar punts de vista
diferents i beneficiar-se d'opinions, raons, actituds, etc. deis companys. És per
aixo que s'aconsella que no es facin els grups entre el més amics, sinó

barrejant a tots els/les alumnes.

L'exposició a tota la classe possibilita també I'esmentat anteriorment, i és

aleshores el moment d'incidir en la vessant autoreguladora d'aquest exercici,
animant a posar en practica la solució escollida i a valorar-la posteriorment.
En aquest cas, el professor/a pot parlar amb la persona o persones que ho

pensen fer, col.laborant, si s'escau, en la concreció de la solució i en les

pautes per a I'avaluació. L'exposició del resultat a tota la classe ha de ser

decisió personal de cada alumne.

4) Aquesta persona va fer .. 0, (Role-model)

En aquest exercici es necessita dedicar un temps -extraescolar, p.e.- per
seleccionar els personatges, així com informació sobre ells. Seria molt adient

que el professor/a aportés també informació.

L'activitat es pot fer individualment o en petit grup de dos-quatre
alumnes. Un cop feta la recerca, cada alumne o grup exposa, de forma

resumida, el seu personatge, seguint les indicacions donades anteriorment

(personatge, biografia i fet destacable). Segons els personatges que hagin
estat seleccionats, així com la qualitat de la informació recollida, es pot passar
a aprofundir en ells, o fer una votació per escollir un personatge, dedicant
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lIavors un altre espai de temps per trobar més informació.

L'aprofundiment en el personatge es tara, en primer Iloc, a partir de la

lectura de la informació trobada, remarcant el fet pel qual els/les alumnes el

consideren important, i, en segon lIoc, mitjancant el tema pel qual hagi
treballat (p.e. Nelson Mandela: lIuita contra l'aparthelderacisme), demanant

los que coneixen sobre aquesta temática, que n'opinen, quina és actualment
la situació, etc.

5) L'acord (Construcció conceptual)

Amb aquesta activitat no es preten només ter una análisí del concepte,
sinó trobar-ne .aspectes nous, donat que no es vol presentar I'acord tan 5015

com a opinió de la majoria, ans com a consens, com a decisió col. lectiva

acceptada per tots els participants, si bé en diferents graus. Per aixo, el mateix

professor/a naura de subratllar aquesta concepció si no ha sortit durant les

refiexions i comentaris. Aixó ho pot ter, primerament, en forma de pregunta:
"L'acord és sempre una votació, I'opinió de la majoria? Quans tipus d'acord

coneixeu?, passant després -si s'escau- a explicar aquesta segona
concepció.

L'aplicació d'aquest exercici es tara en petit grup de ± quatre alumnes.

Les preguntes i frases que es presenten poden ajudar a fer aquesta reflexió,
SI bé poden ser modificades i/o ampliades. Un cop contestades, cada grup
arura exposant alió que ha respost.

Per a concloure I'activitat, es pot demanar algun dibuix, poesia,
fotografia, etc. que simbolitzi de la manera més completa possible el concepte
treballat.

6) En les meves coses (Exercici auto-expressiu)

Es tracta ara de portar a terme una tasca eminentment personal i

bíopráüca, possibilitant I'expressió de la propia opinió. És per aixó que es

realitzará de forma individual. En principi no s'hauria d'exposar ni comentar a

classe, a no ser que els/les alumnes tinguin interés en ter-ho. En aquest cas,

la participació ha de ser voluntaria.

És pot aprofitar aquest moment per estimular I'aplicació de les idees de

la resolució de conflictes als problemes quotidianis de cadascú, presentades
com a un rnitjá alternatiu per arribar a les solucions. D'igual manera és

convenient que el professor/a parlés sobre la conveniencia de no quedar-se
sobre el paper i de dur a terme les solucions pensades, tot valorant-Ies un cop

aplicades.

151



Solucionant alguns problemes

Relació entre ig-.Jals Be. (12-14 anys)

7) En Gerard no s'atreveix. (Diagnostic de situació o Dilema)

Aquest exercici demana sobre tot una tasca de reflexió tant pel que fa al

contingut del problema plantejat -dir el que es pensa oposant-se a tot el grup
com al procés de pensament que s'ha portat a terme. És per aíxó que
s'aconsella ter-he individualment, encara que -si es vol- es pot fer també per
parelles.

Seria molt adient que el professor/a aclarés el significat de les preguntes
b) i e) per tal d'orientar més aquesta mena de reflexió. L'activitat es pot acabar
amb el comentari amb tot el grup-classe, primer amb I'aprofundiment en el

procés de pensament que s'ha portat a terme i en la dificultat o no de realitzar

aquesta análisi, i, després, en el conflicte mateix, demanant la treqüencia
d'aquest tipus de problemática, les solucions adoptades, la valoració del

paper i de I'opinió del grup en cadascú, etc.

Segons les preterencies del grup-classe i del professor/a aquest exercici
es pot plantejar també com a dilema. En aquest cas es pot respondre
individualment les preguntes, i després passar a comentar el dilema de la
forma que es consíderi més conveníent.

"En Gerard té tretze anys. EII creu que és un bon estudiant i un bon company. De fet eís

seus amics i amigues també ho pensen. Al grup amb qui va més sovint han cornencat a dir que

són uns avorrits i que no fan res que sigui divertit i un xic entremaliat. Per aixó han tingut la idea

de fer-ne una de bona a la classe. En Gerard pensa que la broma és una mica pesada, i no la vol

fer, pero no sap si els ha de dir, perqué té por de que el seu grup el deixi de costat."

a) Qué penses que en Gerard hauria de ter? Per qué?

b) Ara torna't a lIegir la resposta que has donat a la pregunta anterior, i escriu tots aquells

aspectes que has tingut en compte en donar la teva solució. Després ordena'ls segons siguin
més (1) o menys importants per a tu.

e) A la solució que has donat a la primera pregunta, apareix I'aspecte que era més

importan! per a tu? I ets altres? Com els has relactonat?

8) De vegades .•. (Diaqnóstic de situació i Role-playing)

Donat que aquesta activitat és doble, i en la segona part -role-playing- es

raalltzará un treball en petit grup, s'aconsella analitzar les sltuacions

plantejades de forma individual, permetent lIavors que les solucions siguin
variades.

En la presentació de I'exercici es subratllará el paper d'orientació i ajut
que pot fer-ne restrateqia de resolució de conflictes. Igualment es pot posar
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de relleu la importancia d'analitzar el propi pensament, animant els/les

alumnes afer-lo, per tal de coneixer millor les própies preterencíes i raons, i

ser conscient de coses que, potser, ens influeixen i a les quals no prestem
gaire atenció.

El role-playing és optatiu, si bé resulta per sí mateix una activitat torca
motivadora per als alumnes, que produeix, en el comentari final, una font de

recurssos i de punts de vista molt valuosa. Si alguna de les situacions

plantejades ha succeit en el grup-classe, es pot optar per no fer-Ia o per que
la faci un grup que no hagi estat el protagonista. Igualment, el professor/a
decídlrá si es tan dues representacions o es divideixen les situacions entre

tots els sub-grups de la classe.

"Un grup d'arnics i amigues, sense tenir cap motiu ni saber ben bé com, ha cornencat a

deixar de banda a una de les noies. Aquesta esta triste i molesta a I'hora."

'Tornant duna sortida amb tota la classe, un deis nois atura les escales del metro. La culpa
és per a una noia. Un grup oecornpanys parla amb la protessora. pero aquesta no canvia

d'opinto. El noi que ho ha fet es calla."

a) Explica com es deuen sentir les dues noies deis exemples.

b) Intenta trobar una solució per als problemes que plantejen aquestes dues situacions.

e) Recolzant-te en les teves respostes, explica qué has anat pensant i quins elements has

tingut en compte fins arribar a aquestes solucions.

Després feu grups de cinc o sis persones i escolliu una de les dues situacions per a

representar-la:
- Distribuiu-vos els personatges que intervendran.

- Trobeu una solució al problema.

Teniu uns 10' per a concretar-lo, peró penseu que la representació no ha de ser lIarga (±

5').

En acabar les representacions, podeu comentar les solucions amb tot el grupo
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DUES ACTITUDS DEL DIALEG

Contingut

Aquesta unitat cal entend re-la com a continuació del trebal!

desenvolupat en sete a I'entorn de les habilitats per al dialeg. Si en aquell
curs es tractava de reflexionar i interioritzar les orientacions del metode

dialógic -i, com a conseqüencia, es donava especial importancia al contingut
de carácter conceptual-, ara es tracta de desenvolupar dues de les actituds
necessáríes en qualsevol procés de dialeg: la sinceritat i la ccnfianca. És per
aquest motiu que, en aquest curs, destaca el contingut actitudinal, si bé

aquest es treballa tant a nivell afectiu i práctic. com a nivell cognitiu i

informatiu.

Els objectius finals que es pretenen assolir són els següents: reflexionar
sobre alguns deis problemes que es poden donar en I'acció comunicativa, i

valorar positivament I'actitud de sinceritat en les relacions socials. Per

aquesta raó, el nucli de contingut a treballar en aquesta unitat no es relaciona
tan sois amb el dialeg, sinó que també es transfereix a d'altres arnbits

quotidians, com ara la relació social o la resolució de conflictes.

Aquest contingut pot portar a reconsiderar les pautes del rnetode

dialógic, donades a la unitat de sete. així com també a treballar algunes
habilitats més concretes, com ara les de saber dir que no, demanar per que,
expressar una queixa, defensar els propis drets ... D'aquesta forma, es podria
realitzar una ampliació de la temática.

L'activitat que es demana als/les alumnes es caracteritza per combinar

tant processos intel.lectuals com afectius, que, alhora, es refereixen tant a

realitats externes (aspecte social) com a les internes (aspecte auto-reflexiu).
S'ha intentat també posar en relació la teoria amb I'acció -a nivel! social i

personal-, amb la finalitat d'aconseguir treballar la connexió entre el

pensament i la conducta. Aquesta unitat permet també tractar altres

ternátiques com, per exemple, la importancia d'aquests dos aspectes -

sinceritat i conñanca- en el dialeg social i polític, presentant-ho com a

procediment i com a actitud.

Correspondencia amb la resta de continguts curriculars
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Aquesta unitat es pot treballar a partir de les arees de L1engua, L1engües
Estrangeres, Ciencies Socials i Educació Física.

Area de L1engua:
• Procediments:

1. En relació amb la Ilengua oral.

1.Comprensió i classificació deis missatges orals següents: singulars
(exposició, conferencia i discurs) i plurals (dialeg, conversació, entrevista,
debat, col.loqui i taula rodona).

1.2. Producció de missatges orals deis tipus següents: descripció,
narració, instrucció, explicació i exposició.

1.5. Resum de missatges orals.
• Fetso conceptes i sistemes conceptuals:
1. L1engua oral.
1.1. L1engua i comunicació oral. Elements.

1.2. Classes de missatges orals. Les seves principals característiques i

finalitats.

6. Llengua i societat.

6.1. La comunicació humana. Elements i procés.
• Valors. normes i actituds:
1. Valoració de la comunicació.
1.1. Participació i iniciativa en activitats orals.

1.2. Atenció a la genu"ltat de I'expressió oral.

2. Obertura i curiosistat intelectuals.
2.4. Actitud crítica raonada.

Area de L1engües Estrangeres:
• Procediments:
2. Reflexió sobre la Ilengua estrangera, la comunicació i I'aprenentatge.
2.1. Reflexió sobre la comunicació: raonarnent referit als principals

aspectes de les situacions de comunicació.
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
1. Aspectes praqmátícs: principals funcions comunicativas .:

1.2. Demanar i donar informacions.

1.5. Narrar i transmetre.

1.6. Demanar i expressar opinions i argumentar (mostrar acero

desacord, obligar, permetre, acceptar, rebutjar).
1.8. Expressar actituds morals (disculpar-se, perdonar, lamentar, aqratr.

demanar).
1.9. Disposar d'alguns recursos per prendre la paraula i mantenir una

conversa.
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4. Tipologia de situacions i de documents de treba!!.
4.1. Situacions comunicatives propies de la classe i de I'aprenentatge;

intercanvis, converses i exposicions breus; situacions reals i lrnaqináries.
• Valors. normes i actituds:
1. Valoració de la comunicació interpersonal.
1.1. Actitud de desinhibició enfront de la interacció comunicativa.
1.2. Actitud receptiva en les situacions de comunicació.

Area de Ciencies Socials:
• Procediments:

4. Comprensió i aplicació de la informació.
4.1. Participació activa en debats i elaboració de judicis fonamentats.
4.4. Elaboració de síntesis a partir deis diferents tipus d'informació.

Area d'Educació Física:
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
2. Expressió corporal.
2.1. Comunicació corporal.
2.2. Tecniques de I'expressió corporal.
2.3. Creativitat corporal.

Activitats

1) lnterterencíes (Comprensió crítica)

Aquest exercici és de realització individual, si bé es pot proposar també
com a treball en parelles o en petit grupo En posar en commú les diferents

respostes, es pot aprofitar per a enfocar-he com a una activitat de díapnósüc
de situació, d'habilitats socials o, fins itot, d'auto-regulació.

Seria també torca interessant observar si hi ha diferencies entre les

respostes de nois i les de noies, pel que fa a la percepció subjectiva deis dos

problemes de comunicació que es plantejen al text (especialment, a la

pregunta 3). Ensems, no és necessari demanar que es concreti molt en les

pautes d'acció corresponents a les preguntes 4 i 5, donat que aixó constitueix

I'objectiu principal d'activitats succesives.

2) La sinceritat i la conflanca en el dialeg (Clarificació de valors)

En aquesta ocasió, s'han de completar les preguntes plantejades de

forma individual, recordant que han de ser reflexionades una mica, pero
conservant també I'espontaneitat. Donat el grau de dificultat d'algunes de les

156



Dues actitud s del diilleg.
Habilitats per al diilleg Be. (12-14 anys)

qüestions que hi surten, es necessítará disposar de més temps que en d'altres

exercicis semblants, tot procurant que hi hagi un ambient de silenci i

tranquil.litat. Un cop contestades les preguntes, es passa ja al comentari, que
hauria de ser totalment voluntari. Si es considera adient, es poden
representar o analitzar algunes de les situacions que descriguin els/les

alumnes.

3) S'han de medir les paraules? (Díaqnóstlc de situació)

L'análísi d'aquesta situació es pot fer en petit grup (3-4 alumnes), per

passar després a I'exposició col.lectiva. Potser, sera necessari recordar els

suggeriments donats a propósit de la resolució de conflictes. D'altra banda,
aquesta activitat permet també de ser plantejada com un exercici d'habilitats

socials. En aquest cas, seria convenient d'elaborar la resposta assertiva de

I'Héctor i les respostes passives i assertives d'en Pau, així com fer el role-play
dei problema, inclouent-hi ara la solució assertiva. Com a cloenda, es pot
passar a comentar la pregunta 3 més en profunditat, parant atenció en les

conseqüéncies i en la generalització d'aquest tipus d'actitud, així com també
la solució de deixar-ho passar, no donar-ne importancia, prendre's-ho com a

broma ... , en la situació descrita i en d'altres.

4) El dubte de la Raquel (Dilema)

Seria convenient que es respongués individualment la primera pregunta,
per a personalitzar al rnáxirn. La segona es pot contestar en parelles o en petit
grup, finalitzant amb un comentari col.lectiu. Per a orientar aquest, es poden
proposar preguntes com les següents: Com es sentiria la Magda en escoltar
la Raquel dient que I'havia vist entrar? I si fossin molt amigues? Aixó seria
motiu per a deixar de. ser-ho? Si la Magda no estigués gaire ben acceptada
en el grup o, pel contrari, fos molt popular, pensaríeu de la mateixa forma? Us
sembla correcte que la Raquel tingui aquest dubte? Com ho hauria de dir

perqué la seva afirmació no tingués repercusions negatives? Que en una

colla passi una situació com aquesta, vol dir alguna cosa respecte a I'amistat?

5) El que volia dir és ... (Habilitats socials)

Aquesta activitat es pot realitzar en parelles o en petit grupo Seria
convenient que el mestre/a observés I'elaboració deis diáleqs, per tal

d'assegurar I'aplicació de les pautes donades a I'inici de I'exercici. Un cop
acabat, es passa a representar-los. Seria preferible anotar primer, de forma

esquemática, els passos a seguir a la pissarra. Si es considera escaient, es
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poden representar també la forma passiva, -comentant, en aquest cas, com

ens sentim quan es va repetint sempre la mateixa situació-, i la forma negativa
(enfados, esbroncs, males cares ... ), Igualment, seria interessant comentar

també els sentiments que produeixen les formes de resposta negatives i
assertives davant la mateixa situació.

6) Per a nosaltres (Exercici auto-reflexiu)

Aquesta activitat ha de ser contestada de forma individual. Després, es

passa a posar-la en commú, cornencant per la lectura de les diferents

respostes, Si resulta difícil establir la relació entre sinceritat i conñanca, es pot
intentar resoldre-ho mitjancant el plantejament de preguntes, com si es tractés
d'un exercici de construcció conceptual, cornencant, per exemple, per trobar
sinónirns i antónims deis dos conceptes. La darrera pregunta pot donar peu a

un debat, connectant amb altres ternatíques com ara la publicitat i la política,
per exemple.

7) Fent marxa enrera (Diaqnostic de situació)

Amb aquesta activitat es pretén revisar situacions quotidianes, tretes de

la interacció amb iguals, per analitzar la importancia de les dues actituds
considerades en aquesta unitat. És per aixó que, en aquesta ocasió, el

diaqnóstic s'utilitza no tant per al cas en concret i la seva solució asertiva, sinó
més aviat com a eina per a reflexionar sobre la necessitat de canvis
d'enfocament en la relació social i com a forma de posar de manifest la

dificultat que aquest canvi de percepció pot suposar.

Llegiu aquest comentaris de nois i notes de la vostra edat:

- SrtuaciÓ I

Hi havia una noia que ens queia malament, pero només en partavern a les seves

esquenes i, després, la tractavem bé. Crec que li hauríem c'baver dit, perqué hagués tingut
I'oportunitat c'expucar-se i de canviar.

- SrtuaciÓ 11:

El meu grup es va engrescar perqué fessim una broma pesada a classe. Jo no estava

d'acord, pero rrrho vaig callar i vaig fer-Ia amb tot el grupo Ara ho penso i rn'nauría agradat dir la

veritat, que jo no volia ter-la, la broma. Hauria drt que no, que no ho vull ter, i ja esta.

- Qué en tenen de commú aquests comentaris?
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- Acostuma a passar mol! sovint aquests tipus de situacions entre vosaltres? Per qué?

- Aquestes formes d'actuar són producte de la falta de sinceritat o de la falta de confianc;a?

Justifiqueu la vostra elecció.
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NO M'ENTENEN. NO ELS ENTENC

Contingut

La reflexió entorn de la vida a l'árnbit familiar que es realitza en aquest
crédít presenta, com a contingut central, la incomprensió i la manca de

confianca de les que, de vegades, pateix la convivencia amb la familia.

Aquestes mancances, pero, no són pas presentades com a característiques
inherents a la vida familiar o típiques d'una edat determinada, sinó tan sois

com un més deis possibles temes sobre els que reflexionar.

De forma conseqüent amb I'anteriorment exposat, I'enfocament que s'ha
intentat donar a aquesta temática consisteix en una analisi, més o menys
teórica, de la mateixa, la qual cosa porta necessaríarnent a un predomini de
I'activitat intel.lectual pel que fa als exercicis proposats en el credit. D'altra

banda, s'han intentat presentar les diferents perspectives de cada situació o

problema, per tal d'afavorir la reflexió i la comprensió empátiques, així com

enfatitzar I'apartat reservat a possibles solucions i alternatives de les

situacions analitzades. Expressament s'ha volgut defugir de qüestions tals
com "Qui té més raó", "Per que no ens comprenen" o "Per que no els

entenem" -tes quals, per elles mateixes, haguessin pogut constituir I'eix

central d'un debat a classe-, ja que s'ha considerat que no contribuien a una

anansí equil.librada deis esmentats problemes ni a la producció d'alternatives

reals, ometent, així, el vessant practic que es dessitjava.

Per últim anotar que s'han introduit, al Ilarg del desenvolupament de la

unitat, altres dos conceptes secundaris. Un és I'afectivitat com a característica

present en tota relació familiar i, potser, com a clau de gran part deis conflictes
filials. L'altre és la intimitat com a dret individual -deis pares i deis fills/es-, la

qual podria estar present a I'hora de valorar la confianca en la comunicació

filial. Aquests dos conceptes podrian ser el nucli de noves activitats a elaborar

en funció deis interessos de cada grup-classe. Aixímateix, la comparació per

contraposició del món familiar i d'altres ámbits de relació, com ara el grup

d'iguals, esbosat minimament a la primera de les activitats, pot esdevenir

també font de recursos ternátícs entorn deis quals dialogar.

Correspondencia amb la resta de continguts curriculars

Aquesta unitat es pot aplicar en les hores destinades a tutoria, així com
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dins rarea de Religió.

Area de Religió:
• Valors, normes i actituds:

1. Actituds personals en la vida quotidiana i en I'estudi.

1.5. Respecte per les pautes de conducta per a la convivencia, escolar,
familiar, social i religiosa.

Activitats

1) Esbós (Comprensió crítica)

Es recomana realitzar la lectura i reflexió a prop6sit de les qüestions
plantejades de forma individual, afavorint, d'aquesta manera, la sinceritat i la

profunditat en les respostes. D'altra banda cal dir també que aquest és un

exercici que necessita ésser completat amb un comentari grupal, centrat no

tant en I'exposició del que s'ha elaborat, sinó sobretot en I'expressió del propi
parer al voltant deis aspectes desenvolupats en el text. Així es pot iniciar

preguntant en que es diferencia la relació amb la família de la relació amb el

grup d'amics.

2) Amb literatura (Exercici de clarificació i role-play)

Una forma de realitzar aquesta activitat és lIegint el fragment amb tot el

grup-classe, estimulant així la reflexió de les preguntes plantejades que han

de ser contestades individualment. En el cas que la primera pregunta fora

contestada negativament, el professor/a indicara que les següents s'han de

respondre referides a la situació que planteja la cita.
Un cop acabat, es passa ja a la preparació del role-play, aclarint que ha

de fer referencia al fragment Ilegit, i no pas a les situacions que hauran

descrit. Per comentar el role-play es poden posar en comú les respostes a les

qüestions proposades o fer preguntes com: Que en penseu d'aquest tipus de

situacions, com les vostres i la d'en Martin? Que es podria fer per no arribar a

aquestes sensacions d'incomprensió i infelicitat?, etc.

3) Comprendre (Construcció conceptual)

Aquest exercici és de realització col.lectiva, en petit grup de tres o quatre
alumnes. Mentre es va contestant les qüestions, el mestre/a pot passar entre

els grups per aclarir dubtes, orientar la reflexió, donar suggeriments, etc. A
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aquest respecte, i pel que fa a la darrera qüestió, caldra suggerir que es

lIegeixin totes les paraules varíes vegades, explicant que no es tracta

d'assenyalar les que es relacionen, sinó de quina forma es relacionen.
És fonamental que I'activitat sigui presentada com a quelcom

interessant, posant de relleu, per exemple, els trets i aspectes amagats que es

poden descobrir. Aiximateix, es pot aprofitar la darrera qüestió per a exposar a

classe els materials elaborats, estimulant les respostes creatives i subratllant

que han de representar la sincera opinió del grupo

4) Quan estem tristos (Exercici auto-expressiu i de clarificació)

Aquesta activitat segurament haura de ser realitzada en dues sessions.
La dinámica pot ser la mateixa que I'exposada a la nº 2 pel que fa a les

preguntes, si bé en aquest cas les dues qüestions referides als conceptes
"intimitat" i "manca de contianca" podrien respondre's col.lectivament,
orientant el professor/a l'análisi. És convenient que la resta de I'activitat es

realitzi individualment per tal de contribuir a la profunditat i seriositat de la
reflexió.

El comentari final hauria de centrar-se més en el conepte d'intimitat, així

com en la seva influéncia pel que respecta a la comunicació del jovent amb la
familia. També es poden presentar -de forma general- i avaluar les propostes
d'inici de dialeg amb els pares. Amb aixó I'únic que s'intenta és no exposar
públicament I'estat del dialeg al si de cada familia.

Per últim, I'elaboració del diari ha de ser totalment voluntaria. Seria molt

profitós que la mestra/e parlés amb les persones interessades en dur-Io a

terme, per tal d'aclarir els vessants d'auto-observació i de valoració que hi són

presents.

5) Confusió (Dilema moral)

Es poden fer altres preguntes per aprofundir més en el comentari de la

situació analitzada, com ara aquestes: .

- Imagineu les raons per les quals la Clara pot evitar-dede dir als pares

que surt amb un noi. Després feu el mateix pero amb les raons per les quals
hauria de dir-Ios-ho.

- Probablement, qué dirien els pares si la Clara els ho plantejés?
- I com reaccionarien si s'enteressin pero no pas per la seva filia?
- Els pares del noi reaccionarien igual en ambdós casos? Per qué?
- Els nois o noies que agraden és un tema del que parlar amb els pares

o no? Per qué?

6) Diferents punts de vista (Exercici expressiu col.lectiu Habilitats
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socials)

Es tracta d'una activitat que es pot fer individualment, col.lectiva o en

petit grupo Així, la segona pregunta, per exemple, pot respondre's per escrit, o

bé realitzar una pluja d'idees, preguntant alumne per alumne/a per assegurar
la participació de tothom. També es pot comentar restrateqla presentada per
a tractar amb els pares aquesta mena de situacions, abans d'aplicar-Ia en un

exemple concret. No s'ha d'oblidar, pero, de presentar aquest tipus d'exercici
com a una manera, més aviat correcta, de plantejar problernátiques d'aquesta
mena, sense que aíxó suposi que sempre s'aconseguiran els propis objectius
i dessitjos.

7) Profunditzant encara més (Presa de consciencia)

Amb aquest exercici es pretén passar, d'una manera senzilla i, fins i tot,
natural, de la mera anecdota al meta-pensament. És per aíxó que s'ha de
remarcar el dialeg entorn de les preguntes que fan referencia a processos i

aspectes formals, és a dir, centrar especialment el comentari al voltant de les

estrateqies que es poden seguir.
Es pot realizar individualment o en petit grup, en funció de la maduresa i

interés de la classe.

Ara et presentarem un possib/e dia/eg d'un noi com tu que va/ demanar

permís a la seva família per afer que/como Has de fixar-te molt bé en la manera

com ha fa.

N: - Míreu ... És que us volía dira una cosa.

P/M: - Ah, sí? Quina?

N: - En Jaume m'na dit que si volia anar aquesta nit a dormir a casa seva. Els seus pares no

hi són i ciar...

P/M: - Estareu tot sois? No em fa gracia.
N: - Pero per qué? Ja som prou grans. Comprarem una pizza, veurem una película de

video ...

P/M: - I els seus pares el deixen sol?

N: - Don� si, és ciar. Per qué no?

P/M: - No sé, no sé.

N: ": Pero si no pot passar res. Som dos i ja som grans.

P/M: - És que no m'agrada que passis tota la nit fora de casa.

N: - Pero si seré a casa d'en Jaume ... !

P/M: - No fareu trastades ... ?
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N: - Jo! Ja esta bé! Com voleu que us ho digui?
P/M: - D'acord, d'acord. Per aquesta vegada, val. Pero no t'hi acostumis, eh?

- Opina sobre aquesta conserva. Esta ben plantejada? Raona la teva opinió.

- Que hauries fet tu en aquesta situació? Escriu el dialeg.

- Com es poden exposar les própres opinions? Va bé planificar-ho primer? Per qué sí o

per que no?

- Qué podem ter amb raons contraries a les nostres davant de qualsevol situació?
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PARLEM DE SEXUALITAT

Contingut

En aquesta unitat es pretén abordar el tema de la sexualitat humana

relacionant-Io amb el seu vessant personal. S'ha evitat proporcionar el

contingut més aviat informatiu del mateix, és a dir, les relacions sexuals,
reproducció i contracepció, homosexualitat, etc., per tal de subratllar la

consideració de la sexualitat com a comportament inherent al fet mateix de

rextstencía, si bé és igualment necessari i imprescindible treballar ensems

aquel! altre tipus d'informació. Concretament, els continguts conceptuales que
es presenten són els següents: definició de sexualitat, coneixement deis

canvis físics i psicolóqics durant I'edat que ens ocupa i, en general, durant tota

racolescencla i, finalment, I'atracció sexual i I'enamorament.

Les finalitats que es persegueixen amb aquest ti pus d'enfocament són,
basicament, dues. Per una banda, intentar desmitificar la mateixa concepció
de sexualitat i poder parlar-ne al respecte amb claredat, tot presentant-Ia com

el que en realitat és, una altra dimensió del comportament huma. Per altra,
possibilitar I'auto-coneixement i I'auto-estima, tant mitjancant aquest intent de

desmitificació com a través d'un treball més introspectiu i reflexiu. Aquest
darrer objectiu resulta especialment adient en edats com aquestes quan, tant

els canvis físics i psicoloqics com I'inici de la sexualitat adulta, poden
dificultar-los. Ensems aquest treball més curricular, és imprescindible que el

clima de I'escola afavoreixi una autentica co-educació fonamentada en el

respecte i igualtat d'ambdós generes, i que estimuli I'acceptació de tots els/les

alumnes.

Al fons d'aixó, i com a contingut actitudinal, es pretén valorar la sexualitat

com a un altre deis comportaments humans, així com relativitzar els aspectes
biolóqics, psicolóqics, socials i culturals de la sexualitat. Igualment es vol

desenvolupar el respecte a totes les opcions de viure la propia sexualitat,

sempre que hi hagi lIibertat i acceptació per part de les persones implicades.

Seria molt adient realitzar de forma paral.lela la lectura de la novel.la

que aquí es comenta, Quan un toca el dos, que inclou també la problemátíca
de la separació familiar, o bé d'altres obres semblants sobre l'adolescéncia,

Correspondencia amb la resta de continguts curriculars
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Es pot desenvolupar aquesta unitat mítiancant les arees de Ciencies de
la Naturalesa, Educació Física i Religió.

Área de Ciencies de la Naturalesa:
• Eets. conceptes i sistemes conceptuals:
4. Els organismes.
4.4. El cos huma i la salut.
• Valors. normes i actituds:

2. Respecte per un mateix i pels altres.
2.1. Valoració deis hábits que propicien el manteniment de la salut i

rebuig deis factors que atempten contra la salut individual i col.lectiva.
2.2. Valoració del respecte en la comunicació de les idees i la tolerancia

envers les diferencies entre les persones.

Área d'Educació Física:
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
1. Adequació del cos en I'activitat física.
1.3. Repercussions de I'activitat física per millorar la salut i la qualitat de

vida.
.

• Valors. normes i actituds:
1. Valoració del propi coso

1.1. Acceptació, valoració i respecte del propi coso

1.2. Atenció a la salut i a la higiene personal.
1.3. Valoració deis efectes positius de les activitats físiques.

Área de Religió:
• Valors. normes i actituds:

1. Actituds personals en la vida quotidiana i en I'estudi.

1.8. Respecte, sensibilitat i responsabilitat pel cos huma.

1.13. Respecte i estimació per la vida propia i d'altri.

Activitats

1) Qué és la sexualitat? (Comprensió crítica

conceptual)
Construcció

S'aconsella analitzar el text en petit grup de dos o tres alumnes, per tal

d'extreure els conceptes bastes i fomentar I'intercanvi d'opinions. S'haura de

facilitar material per la recerca d'informació sobre la historia del concepte. És
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fonamental en aquesta ocasió que s'exposi a classe les respostes a les

qüestions que acompanyen el text i que es posi de relleu especialment que la

sexualitat és quelcom natural, lIiure, fonamentada en el respecte i que va més
anllá del seu component ñsiolóqic, presentant-Ia com a forma d'expressió i de

comunicació.
Es pot aprofitar aquest moment per presentar I'homosexualitat com altre

opció de viure la sexualitat i per diferenciar entre sadisme i masoquisme
voluntaris i violencia i abús sexual.

2} Adolescencia (Comprensió crítica)

Aquesta activitat esta pensada per realitzar-Ia individualment, amb la

finalitat de facilitar el propi auto-coneixement. Es pot aprofitar aquest moment

per a estimular, amb comentaris del professor/a, la propia acceptació i per a

relativitzar els models socials de bellesa. L'exposició ha de ser voluntaria.

3) Noies i nois (Exercici de clarificació i Debat)

Per a aquest exercici, s'han de ter grups -entre tres i quatre alumnes- del

mateix sexe. Un cop respostes les qüestions, es passa a I'exposició,
comentant els aspectes que han sortit communs als dos grups i les diferencies

que puguin haver pel que fa a les preguntes de percepció (v. preguntes 3 i 4).
Aixó pot donar peu a comentar certs estereotips o prejudicis que n'hi ha

associats al genere i a relativitzar-Ios

Seguidament es poden plantejar altres qüestions com perqué
s'acostuma a tenir com a millor amic o amiga una persona del mateix sexe, si

es fixen molt o estan molt preocupats/des per I'aspecte físic, tot relativitzant la

importancia d'aquest, així com posant de relleu el que s'ha dit al respecte en

el text anterior, etc.

4) Altre tipus d'emocions (Diagn6stic de situació)

En aquesta ocasió, també és convenient realitzar grups de nois i grups
de noies, perqué analitzin el text. Per a realitzar el comentari, es pot
diferenciar entre I'opinió d'un grup i de I'altre en intentar comprendre tant la

postura de la Madde com la d'en Johan, subratllant especialment les

explicacions que en facin ambdós grups al respecte i intentant adunar-les. Per

tal d'aixo, seria molt adient que la protessora o el professor enfatitzessin la

necessitat de posar-se en el lIoc de I'altre i d'entendre punts de vista diferents.
no només per aquesta temática

El text també permet posar a debat I'erotisme i la pornografia. si bé sera

necessari que el professor/a expliqui previarnent les diferencies entre un i
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I'altra.

5) Amistat i amor (Dilema)

Aquesta activitat es pot realitzar individualment o en petit grupo Potser
calera remarcar més la disjuntiva entre I'enamorament i I'amic o amiga íntims.
Altres preguntes per estimular el comentari poden ser:

- En aquest cas són dues noies, pero creus que passa igual entre nois?

Perque?
- Qué és més important per a vosaltres, I'amistat o I'amor? Justifiqueu la

resposta.
Igualment, es pot demanar de fer la representació de la situació i

d'escriure el final (posteriorment, si es considera escaient, es pot lIegir el final
de la narració al llibre).

6) L'enamorament (Exercici auto-expressiu)

És un exercici de realització individual i I'exposició del mateix ha de ser

voluntaria. Es pot obrir un debat, aprofitant per a observar l'aplicació de les

habilitats dialógiques, entorn de les relacions sexuals amb o sense amor,

sortint partidaris d'una i altra postura a explicar els seus arguments.

7) Lluita de sexes? (Exercici reflexiu col.lectiu)

Es tracta d'estimular la reflexió sobre les relacions socials i afectives
entre els dos generes dins del grup-classe en particular, i de les seves

percepcions respecte els altres grups de I'escola, com ampliació. Així, es

podria de manar que durant un temps -per exemple, una setmana-, també

observessin i fessin interencies respecte el tipus de relació entre nens i nenes

deis altres cursos.

L'activitat es pot iniciar a partir d'un dialeg obert amb tota la classe i es

pot encarregar a una persona que vagi anotant els comentaris que es facin.

Un cop descripta la impressió general, es pot passar a relatar exemples i

anecdótes concrets i a dramatitzar-Ies, entocant-Ies com exercici d'habilitats

socials. Així, si la situació representada era negativa, es pot passar a

representar també altres possibles respostes positives i a I'inrevés, tot

comentant-Ies.

També es pot parlar sobre les avantatges de la co-educació, partint, per

exemple, d'alguna cita literaria d'escriptors/es contemporanis que descriuen

situacions de grups homogenis.

168



La feina d'escola

Escala i treball Se. (12-14 anys)

LA FEINA D'ESCOLA

Contingut

L'objectiu final d'aquest credit és desenvolupar en I'educand la capacitat
per organitzar el propi treball, escolar i extra-escolar, de forma que pugui tenir

temps tant per al deure com per a la diversió i el descanso No es pretén, per

tant, dur a terme una tasca d'orientació escolar ni de tecniques d'estudi, car la

finalitat d'aquesta unitat no és tant proporcionar eines de treball escolar, com

promoure la reflexió crítica entorn del comportament personal i col.lectiu

especialment en tots aquells aspectes relacionats amb I'estudi. De totes

maneres seria molt escaient aplicar-la amb antelació a un trebal! sobre

técníques d'estudi.

El contingut central d'aquesta proposta gira entorn de la planificació i

distribució del propi temps pel que fa al treball escolar i a I'extra-escolar.

S'introdueix també I'aspecte referit al comportament durant les hores de

classe, com a element que influeix directament en el propi trebal! i rendiment

escolar, així com eñ el temps que es pot dedicar al lIeure. Ensems amb aixó,
es poden suggerir com a ternátiques d'ampliació totes aquelles que, d'una

forma o d'una altra, guarden relació amb I'estudi, com ara els deures, els

exárnens, les relacions amb el professorat en funció de l'exit acaoerruc

aconseguit, etc.

Del que s'acaba d'exposar es desprén que la tasca que es de mana a

I'educand és, basícament, introspectiva, la qual permet desenvolupar un

treball entorn de I'auto-coneixement i de la modificació voluntaria de la

conducta relacionada amb I'estudi.

Correspondencia amb la resta de continguts curriculars

A més del moment de tutoria, aquesta unitat es pot desenvolupar també

a rarea de L1engües Estrangeres, Ciencies de la Naturalesa, Ciencies

Socials i Religió.

Área de Llengües Estrangeres:
• Valors. normes i actituds:

4. Valoració de raprenentatqe d'una lIengua estrangera i deis elements
diversos que hi incideixen.
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4.3. Cooperació i responsabilitat en el trebal! de grupo

Área de Ciencies de la Naturalesa:
• Valors, normes i actituds:
3. Sistematització del trebal! en les ciencies experimentals.
3.1. Valoració de I'ordre, la meteja i I'endrega en relació amb el trebal!.
3.3. Valoració de I'enriquiment personal i co!.lectiu que representa el

treball en grupo

Área de Ciencies Socials:
• Valors, normes i actituds:
1. Valoració de les pautes de conducta per a la convivencia i I'estudi.
1.3. Actitud participativa, responsable i de col.laboració.
2. lnteres per sistematitzar el trebal! propio
2.1. Actitud favorable per I'ordre, el rigor i la sistematització del treball.
2.2. Preocupació per la correcta presentació i execució del treball.

Area de Religió:
• Valors, normes i actituds:
1. Actituds personals en la vida quotidiana i en I'estudi.
1.3. Actitud positiva i creativa davant el descans i el I!eure.

1.5. Respecte per les pautes de conducta per a la convivencia, escolar,
familiar, social i religiosa.

Activitats

1) Som a classe (Comprensió crítica i exercici d'auto-regulació)

Aquesta activitat té dues parts ben diferenciades: per un costat, la
reflexió entorn del significat d'estudi, i, per un altre, la tasca d'observació
coLlectiva del comportament durant les hores de classe. Fins arribar a aquest
segon apartat, I'activitat pot ser realitzada en parelles o petit grupo

El comentari de les preguntes pot encaminar-se envers la definició

complerta d'estudi, elaborant una de nova entre tot el grup que pot quedar
exposada a I'aula. Cal comentar també amb especial atenció les condicions

nscessártes perqué es respecti I'estudi deis companys/es, sobretot pel que fa

al clima de I'aula. Així es pot demanar que escullin, d'entre tots els lIistats, les

que serien les condicions principals.
Per últim, s'ha de concretar el que s'observará en la segona part de

I'activitat limitant-ho al máxirn, com per exemple si s'ha fet silenci o si s'ha
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seguit les explicacions de classe rnitjancant la realització de preguntes, etc, A

aquest respecte és preferible observar tan sois un aspecte pero amb tot el

grup-classe, que no pas dividir les observacions entre varios sub-grups, per
implicar al rnáxírn a tota la classe.

2) Ho podem dir així (Habilitats socials)

Aquest exercici es pot realitzar amb tot el grup-classe oralment, com si es

tractés d'una pluja d'idees -en aquest cas, les dues darreres pregunts
s'assimilarien-, o per escrit, en petit grupo S'ha de vigilar que la solució

considerada com a óptima es basi en un dialeg respectuós i en la comprensió
ernpattca de I'altre.

3) Les classes d'abans (Exercici reflexiu)

En aquesta ocasió es tracta d'una activitat de realització individual, la

finalitat del qual és aprofundir en la significació de I'estudi per a cadascú.
Ensems s'aborda mínimament I'avorriment i la distracció que aquest també
su posa de vegades. En el moment de la posada en comú es poden enfatitzar
les alternatives a aquest avorriment. Si es considera convenient, també es pot
suggerir un treball de recerca de textos sobre les escoles d'altres époques.

4) Amb el meu temps (Clarificació de valors)

Aquest és un exercici també individual, I'exposició del qual ha de ser

totalment voluntaria. El dialeg es pot obrir a partir de la darrera qüestió, així
com comentar els "perqué m'agrada" que segurament surtiran, com a

explicació i justificació de moltes de les conductes.

5) Horari i estudi (Exercici d'auto-regulació)

Es tracta d'una activitat totalment voluntaria, si bé el tutor/a pot estimular
a la seva realització. Així es pot oferir per ajudar a confeccionar horaris

raonables i per revisar el diari de treball, aportant també eines per a I'estudi.

Per a la darrera pregunta -posta en cornú-, s'ha de deixar un cert temps entre

mig -per exemple, dues setmanes-, per tal que es pugui confeccionar I'horari i

aplicar-lo amb asiduitat.

6) En el seu cas (Dilema moral)

Per comentar aquest dilema, es poden fer grups de quatre alumnes que
respondran les dues qüestions que es plantejen. Després, pel comentari amb

171



La feina d'escola

Escala i treball Bé. (12-14 anys)

tota la classe, es poden suggerir d'altres interrogants com, per exemple:
- Com es sentiria el noi en el cas que callés? I en el cas que ho digués?
- Hauria d'haver sortit la persona que havia escrit la resposta a la

pissarra? Per qué? En qué fectaria aixó a la decisió del noi?
- Canvia la situació si el noi no anés just per aprovar? Per qué?
- Aleshores, qué és més important: dir la veritat o aprovar?

7) Copiar? (Análísí de valors: Debat)

Després de lIegir la situació inicial, es divideix aleatóriarnent la classe en

dos grups: uns seran partidaris del sí i altres del no. Si bé també es pot
demanar qui esta a favor de deixar copiar i qui en contra, el fer la divisió
arbitrárirnent evita la por a sentir-se identificats en el que se oirá. Es deixa un

temps perqué ambdós grups preparin les seves argumentacions i s'obra un

dialeg amb dos representants de cada postura. El paper del mestre/a

consisteix en guiar-lo, intentant que s'acompleixin els requisits d'un debat, i

que s'arribi a unes conclusions -de ser possible, a un consens a favor del no

que quedaran escrites, p.e. al costat de la definició d'estudi.

Llegiu amb atenció aquesta situació:

Em van agafar copiant en un control, pero el pitjor passa després, amb els meus amics.

Quan sortíem de rescota. tot cuna van cornencar a escridassar-me per no haver estudiat. Deien

que n'hi havia poca rnatéría. que hauria d'haver estudiat, que jo era c'una manera que ... No va

ser la millor cosa que haguessin pogut fer. Si rn'ho haguessin dit duna altra forma, lIavors

segurament no rn'nauria enfadat amb ells.
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PER QUE HO HE FET?

Contingut

En aquesta unitat es pretén dur a terme un treball de caire més ñlosóñc i

auto-reflexiu. La seva finalitat és motivar els/les alumnes perqué pensin
entorn de conceptes tals com responsabilitat, intencionalitat i conseqüencía, a

fi de considerar-los en lIurs própies accions i en lIurs judicis i valoracions deis

fets deis altres. D'aquesta manera es preten també introduir els/les alumnes

en el coneixement i clarificació deis seus principis en actuar, per tal d'obrar

amb coherencia i de modificar alló que no es vol tenir. S'intenta que els/les

alumnes assoleixin I'actitud de responsabilitat davant deis propis fets,
pensaments, expressions, etc., tot valorant el paper de la reflexió com a pas

previ a la propia conducta i sent conscients de la influencia de les intencions

en les valoracions i jucidis que s'emeten deis fets deis altres.

Donat aquest plantejament el contingut esta extret de I'Etica en la seva

vessant filo�ofica. Cornencant pel concepte de responsabilitat, es presenta
als/les alumnes la complexitat de la valoració moral en fer intervenir la

intencionalitat de I'acte com a factor a considerar. Presentant aquests dos

conceptes, s'intenta que els/les alumnes se'n adonin de la importancia de la

reflexió previa a I'acció com a element que, en primer 1I0c, possibilita la

coherencia personal, en segon, posa de manifest la complexitat de I'acció i

valoració morals i, finalment, afavoreix la comprensió ernpática deis altres.

Segons els interessos i la motivació de cada grup-classe, es pot
aprofundir en temes paral.lels, pels quals l'Etica com a disciplina ñlosoüca
orienta de forma fonamental. Així es podria introduir els/les alumnes en la

diferenciació entre actes humans i actes de la persona, en la consideració del

paper deis sentiments en I'acció i valoració morals, etc. L'activitat que aquest
tipus de contingut demana a I'alumne/a és, per tant, preferentment
intel.lectual, encara que es pretén també que els/les alumnes assoleixin les

capacitats per a distingir entre la persona i el seu acte i per a I'auto-direcció.

Si bé els exercicis i activitats que es presenten són purament anecdottcs
i contextualitzats, el professor/a pot desenvolupar aquest trebal! a partir
d'exemples del Dret i de casos pol.lernlcs a propósit de temes controvertits a

nivel! etic, com ara l'eutánasia, el terrorisme, etc.
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Correspondencia amb la resta de continguts curriculars

És molt adient aplicar aquesta unitat en les sessions de tutoria i dins les
arees d'Educació Física i Religió.

Área d'Educació Física:
• Valors. normes i actituds:

2. Valoració de la comunicació amb els altres.

2.1. Tolerancia envers els comportaments deis altres.

Área de Religió:
• Valors, normes i actituds:

1. Actituds personals en la vida quotidiana i en I'estudi.

1.10. Esperit crític envers els esdeveniments, la propia manera de

pensar i la propia manera de viure.

1.11. Preocupació_ per una consciencia moral amb vista a adquirir
compromisos personals i socials.

Activitats

1) És difícil entendre-ho, pero ... (Comprensió crítica)

Si es considera adient, es pot cornericar aquesta unitat explicant
I'objectiu de l'Etica com a disciplina, els temes que analitza i la seva relació

amb la Filosofia. D'aquesta manera s'aconsequirá, potser, aprofundir més en

el contingut a treballar.
Es pot fer una primera lectura amb tot el grup-classe i després una altra

individualment. Les respostes a les preguntes són de realització individual,
per tal de poder reflexionar i personalitzar al rnaxirn. Tanmateix, es pot optar
per fer-Ies en petit grup -per parelles-, en funció d'altres aspectes com el nivell

evolutiu, l'interes i motivació del grup, etc. Després s'exposen a tota la classe i

es cornenca un comentari que el professor/a guiara rnitjancant dos -

especialment- deis conceptes analitzats: responsabilitat i reflexió.

2) La Madde i la Cessi (Comprensió crítica i role-playing)

L'objectiu principal d'aquesta activitat és la comprensió de perspectives
diferents, sense arribar a una valoració taxativa. Són aquests parers diferents

els que s'empren per a presentar la idea que, de vegades, actuem com

moguts per quelcom alié a la racionalització.
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Si bé esta pensada per realitzar-Ia individualment -fins a la pregunta e)-,
es pot optar també per aplicar-la en petit grup -de dos a quatre alumnes-. La

segona part de I'exercici, el role-playing -v. pregunta e)-, necessita que les

altres preguntes hagin estat exposades a tot el grup-classe. En acabar la

representació, es pot comentar tant les situacions dramatitzades com les

respostes donades a les preguntes anteriors.

3) Em faig gran (Exercici auto-expressiu)

Aquesta activitat es de realització individual. Pot exposar-se a tot el grup
classe, sempre que es faci de forma totalment voluntaria. Donada la tasca

auto-reflexiva que exigeix, es pot de manar com a feina extraescolar, per tal de

trobar cadascú el millor moment per a contestar-la.

En fer la presentació d'aquest exercici, el professor/a pot subratllar I'ajut
que, de vegades, aporta I'escriure sobre quelcom molt nostre o que ens

preocupa especialment. Igualment, posara de relleu el fet que es tracta d'un

tema que els toca de molt a prop i del qual són protagonistes. Probablement

amb el comentari d'aquesta activitat surtin molts temes conflictius de I'edat,
com ara la incomprensió deis pares, la manca de confianca, la perspectiva de

futur, etc.

4) El vidre trencat (Dilema i exercici auto-expressiu)

Aquesta activitat demana, sobretot, una reflexió més acurada del terme

responsabilitat. Per una banda, es demana les conseqüencies de no assumir

la propia responsabilitat davant de les propies accions. Per altra, s'introdueix

la noció de I'eximent de responsabilitat a partir de casos molt específics, com

ara la perdua de consciencia, I'estat de guerra, etc. Donat que es parteix
sempre d'una contextualització fins i tot anecoótica, el professor/a haura de

dirigir les reflexions cap a la propia actuació. Paral.lelament, es presentara el

perill que suposa judicar algú, en haver de tenir en compte tots aquests
aspectes, inclós I'afectiu.

És per aíxó que es recomana d'aplicar aquesta activitat en grups d'uns

quatre alumnes, dedicant un considerable espai de temps a la reflexió i

comentari col.lectius. El professor/a pot concloure aquest exercici demanant

una altra activitat, com posar per escrit la valoració de tot el que s'ha

comentat, realizar alguna proposta d'auto-regulació, aprofundir-hi rnitjancant
alguna pel.lícula, etc.

5) El que fem o diem i les conseqüéncies (Diaqnóstic de situació i

Habilitas Socials)

175



Per que he he fe!?

Aute-ceneixement Be. (12-14 anys)

Aquest exercici consta de dues parts: la primera -pregunta a)- és

individual; la segona, col.lectiva (grups de quatre a sis alumnes). Donat que
es parteix d'una situació molt concreta, s'ha d'aprofitar I'espai d'introducció a

I'exercici per també motivar la reflexió entorn de la intencionalitat de les

accions, com a factor fonamental de valoració, si bé no eximent de

responsabilitat. Per aíxó, apart de I'aplicació estricte de I'exercici -inclós el
comentari de les representacions- es pot iniciar, tot seguit o en un altre

moment, un dialeg entorn del paper que juguen les intencions en les accions.

Finalment, i com ampliació de I'exercici, també es pot demanar als/les
alumnes lIur opinió envers I'ajut que l'estrateqia de les habilitats socials ens

pot donar en algunes situacions d'inter-relació més o menys problernátiques.
En aquest cas es pot iniciar demanant una pluja d'idees sobre situacions que
a cada alumne/a en particular li són difícils (p.e. negar-s'hi; expressar una

queixa; demanar responsabilitats ... ), escollint una, per grups o

individualment, i escrivint i representant les respostes incorrectes i correctes,
com a activitat anterior a la valoració mateixa.

6) Tot el que sabem -i més- sobre la paraula "responsabilitat"
(Construcció conceptual)

Amb aquest exercici es pretén donar un caire nou al concepte
"responsabilitat", a partir de les preguntes que es proposen -i que poden ser

modificades-: per una banda, no es pot negar el significat inteLlectual i

filosofic del terme, pero, per altra banda, s'intenta presentar-lo com a quelcom
práctic i qüotícta, sense caure, pero, en el perill d'una excesiva

anecdotització. Es pot aplicar en petit grup (d'uns quatre alumnes), passant,
després de respondre les preguntes plantejades, al'exposíció a tota la classe.
En acabar el professor/a pot proposar, si escau, una altra activitat paraLlela,
p.e. un role-model, entorn deis personatges que molt probablement hauran

sortit com a exemples de responsabilitat.

7) Per casualitat (Exercici reflexiu)

Es tracta, en aquesta ocasió, de fer conscients els/les alumnes de la

relació entre intenció, responsabilitat i reflexió: la intencionalitat influeix, pero
no treu responsabilitat, d'on prové la necessitat de reflexionar previament.
Aixó es pot iniciar, a partir, per exemple, de la dita castellana: "De buenas

intenciones está el infierno lleno".

Aquesta activitat es reatítzará de forma individual i després s'exposará i

es comentara amb tot el grup-classe, aprofundint, amb exemples, en aquest
lIigam, quelcom difícil i delicat, de la intencionalitat i la responsabilitat.
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Després es pot concloure aquest comentari demanant que posin per escrit

Ilurs reflexions al voltant, així com si aquestes els han influenciat en tenir una

actitud més reflexiva o de més responsabilitat davant de les situacions

quotidianes.

A les dues activitats anteriors hem reflexionat sobre la responsabllltat 1

sobre la Intenció en actuar. De vegades no ens hem responsabllltzat d'alguna
cosa que haviem feto Altres teniem la intenció de ter una cosa positiva, pero
hem donat la Impresió contraria.

Encara hi ha més per reflexionar. Resulta que, de vegades, sense tenlr

cap Intencló de fer quelcom de posittu, fins i tot tenint la intenció de fer tot el

contrarl, és a dir, quelcom negatiu, ens pot sortir una cosa bona.

a) Imagina una situaeió on no es tingui la inteneió de fer queleom positiu, pero la

conseqüencia sigui preeisament positiva, és a dir, la eoneguda faula de L'ase flautista.

b) En aquest cas, que n'opines: som responsables d'haver fet queleom positiu? Per que
sí o per que no?

9) Quan quelcom no ens surt bé (Diagnóstic de situació)

En aquesta activitat es pretén estimular la reflexió sobre les intencions

en actuar, aprofitant una situació que acostuma a ser bastant freqüent en

aquesta edat. Per aixó en el posterior comentari poden sortir alguns deis

problemes deis adolescents, i pot servir, mínimament, per clarificar i coneixer
se una mica millor. Es pot realitzar individualment, per parelles o en petit grup,
si bé, potser sigui aquesta última, la forma més adient, ja que possibilita que
es faci una tasca d'integració de perspectives les quals, en ser diterents,
aporten més informació entorn deis propis punts de vista.

La Laura i l'Angela han fet ja els catorze anys. Són molt amigues des de fa temps: sempre

s'expliquen les seves coses runa a ranra i es comprenen perfeetament.
Ara l'Angela esta passant per una mala temporada: no és cap cosa important en especial, i

s6n moltes de petites a I'hora. No té ganes de sortir, qualsevol cosa se li fa un m6n ... La Laura

esta molt preocupada pequé veu la seva millor amiga trista i amoinada. Ha pensat rnolt entorn

d'aíxó,
í

té molt ciar que la vol ajudar. Després de donar moltes voltes al cap, creu que el millor

que pot fer és parlar amb els pares de l'Angela, explicant-Ios que lIur filia esta passant per una

mala época t que creu que I'han de comprendre i animar-la més.

Dii i fet. Pero renoerna, l'Angela només li digué:
- No hauries d'haver parlat amb els meus pares.

I sen aná.

Des de lIavors no surt amb la Laura, ni tan sois es posa al tetéton quan ella la truca.
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a) Quines raons pot tenir I'Ángela per actuar o'aquesta manera?

b) Descriu com es deu sentir la Laura. Alguna vegada t'has sentit així? Ho vol s explicar?

e) Qué podria ter la Laura per arreglar aquesta situació? Explica detalladament la teva

solució.

d) A qui li donaries la raó? Per qué?

t) Penses que, normalment, acostumem a tenir en compte les intencions de les persones

quan valorem el que han fet? Qué n'opines d'aixó?
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QUE VOL OIR OISCRIMINACIO?

Contingut
En aquest creclt es pretén tant realitzar una reflexió entorn de fets i

situacions de discriminació, com col.laborar en I'elaboració d'una actitud de

respecte envers qualsevol persona, sense atendre a discriminacions per raó

física, de genere, raga, cultura, religió, nivell sócio-econórnic, etc. Per assolir

els anteriors objectius la tasca educativa s'inicia amb una analisi conceptual
de termes com discriminació, marginació i prejudici, completada,
posteriorment, per un altre significat de tipus afectiu i vivencial: les

conseqüencíes, en la vida quotidiana, de postures reals de discriminació.

Amb aquests dos pilars es pretén abordar la tasca de desenvolupar en

els/les educands una actitud de rebuig respecte a qualsevol classe de

discriminació, la qual cosa pot portar, amb molta probabilitat, a la construcció
d'una actitud de compromís personal respecte a tot alto que suposi una

concepció positiva, personal i social, de les diferencies. La concreció practica
del que acabe m d'esmentar la podem trobar, per exemple, en aquelles
acuvitats que demanen una recerca d'alternatives i de possibles solucions a

1ets relacionats amb el prejudici i les discriminacions. Igualment resultaria

torca adient ampliar la re11exió cap a una mena de prejudicis que poden ser

patents en la relació entre iguals, i que posen en relació aspectes que moltes

vegades no ha estan.

Es pot observar que la tasca que es de mana a I'alumne/a és,
preferentment, intel.lectual i ernpátíca, ensems a I'auto-construcció del valor

del respecte i d'els principis d'acció que el segueixen. Sense entrar en

arguments que intentin justificar aquest tipus d'enfocament, es_ vol mencionar

el perill que suposa treballar tematiques com aquesta rnitjancant els

components netament afectius, el qual suposaria un reduccionisme excessiu

del problema a analitzar.

Correspondencia amb la resta de continguts curriculars

Aquesta unitat es pot desenvolupar en les arees de Llengua, Llengües
Estrangeres, Clencles de la Naturalesa, Clencíes Socials, Educació Física,
Educació Visual i Plástíca i Religió.

Area de Llengua:
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• Valors. normes i actituds:

3. Respecte per la pluralitat cultural i valoració de la propia identitat.
3.1. Valoració de la riquesa que aporta la diversitat lingüística i respecte

pels usuaris deis diversos parlars.
3.2. Atenció a la diversitat sociolingüística de Catalunya.
3.3. Sensibilització crítica envers els aspectes de la Ilengua que

reflecteixen valors i prejudicis (classistes, racistes, sexistes) per tal d'eliminar
los.

Área de L1engües Estrangeres:
• Valors. normes i actituds:

2. Respecte per la pluralitat cultural i valoració de la propia identitat.
2.1. Curiositat envers altres realitats.

2.2. Interes per coneixer altres maneres de pensar i viure.

2.3. Acceptació de I'alteritat i diferencia.

2.4. Interés per adquirir una perspectiva més amplia de la cultura propia
per referencia a altres.

Área de Ciencies de la Naturalesa:
• Valors, normes i actituds:

2. Respecte per un mateix i pels altres.

2.2. Valoració del respecte en la comunicació de les idees i la tolerancia

envers les diferencies entre les persones.

Área de ctencles Social s:

• Procediments:

2. Análisi, interpretació i representació del temps.
2.3. Identificació de relacions de causa-efecte i de causalitat histórica.

2.4. ÚS de fonts, documents i testimonis histórics de carácter primari i

secundari.
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
2. Ocupació del territori: demografia, hábitat i urbanisme.

2.6. Massificació i marginació social urbana i problemes que se'n

deriven.

5. La culturalització del territori: manifestacions artístiques i culturals.

5.4. Creences, religions i valors morals a les societats delplaneta.
• Valors. normes i actituds:

3. Valoració positiva de la convivencia cívica i social.

3.1. Acceptació deis drets i deures com a ciutadans.

3.2. Actitud de participació en les institucions cíviques i dernocrátíques.
3.3. Defensa, deis drets, les lIibertats i el patrimoni de la comunitat.
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4. Respecte, solidaritat i cooperació.
4.1. Actitud solidaria i de cooperació.
4.3. Respecte del patrimoni del present i del passat.
5. Relativisme.
5.1. Relativització de la propia cultural i civilització.
5.2. Valoració de les cultures toranles i les deis temps passats.
5.3. Valoració deis dilemes morals del nostre temps.

Area d'Educació Física:
• Valors. normes i actituds:

2. Valoració de la comunicació amb els altres.

2.1. Tolerancia envers els comportaments deis altres.

Area d'Educació Visual i Plástica:
• Valors, normes i actituds:

1. Sensibilitació envers els fenómens estétics.;
1.4. Respecte envers el patrimoni artístic i cultural tant en l'árnbtt més

immediat com el més general.

Area de Religió:
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
5. Les exigéncies morals del cristianisme.

5.1. Dimensió ética de la vida: Fonaments de la dimensió ética; raó i

llibertat. Vida ética i persona. Problernátiques étiques entorn deis drets

humans.
• Valors. normes i actituds:
1. Actituds personals en la vida quotidiana i en I'estudi.

1.6. Actitud oberta i receptiva tant respecte de qualsevol societat com

respecte de cadascun deis seus membres.
1.7. Manifestació i valoració positiva de la concepció solidaria del món,

la justícia, la pau i la lIibertat en la vida quotidiana i en els esdeveniments

internacionals.
1.9. Tolerancia i respecte davant altres formes de pensament i

comportament.

Activitats

1) Marginació, discriminació prejudici (Comprensió crítica)

S'aconsella ter dues lectures del text, una individual i una altra

col. lectiva, perqué alguns conceptes poden entranyar certa dificultat. És molt
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adient que la professora o el professor posin de relleu aspectes més

importants i significatius per abordar I'estudi deis prejudicis i la discriminació.
Així es podria remarcar la diferencia entre parlar de factors o de causes i

motius de discriminació, tot optant, lóqicarnent, per la primera. És preferible
que les qüestions es contestin individualment.

2) Hi ha molts tipus de discriminacions (Comprensió crítica)

Aquesta activitat va relacionada amb I'anterior, sent, de fet, la seva

continuació. Resulta més indicada per un treball en petit grup, finalitzant amb
una exposició a classe de tot I'elaborat i un comentari sobre la dimensió
afectiva deis prejudicis i discriminacions.

3) Una situació com una altra (Diaqnóstic de situació)

S'aconsella plantejar I'activitat de forma col.lectiva, en petit grup de tres

o quatre alumnes. Mentre es va realitzant I'exercici, la tutora o el tutor poden
suggerir, com a element de reflexió, la coherencia entre el que es pensa i el

que es fa, en funció de motius d'altre tipus, com ara t'econórnlc, així com

també parar atenció en el pensament tonamentat en prejudicis, i en la

valoració d'un raonament crític i ajustat a la realitat.

4) El problema de l'Esther (Dilema)

És adient respondre individualment les preguntes i exposar-Ies després
de forma voluntaria a tot el grup-classe. En aquest moment s'ha d'aprofundir
en la perspectiva de la persona qui pateix alguna mena de discriminació,
posant-se en el seu 1I0c. Igualment, s'han de subratllar les qüestions que tan
referencia a aspectes organitzatius de la retlexió i la valoració personals, per
tal de que ho vagin integrant com a quelcom cuotioia.Altres qüestions per a

fer sortir en el dialeg poden ser: Fer un Ilistat entre els avantatges i els

desavantatges que pot portar la inclusió de l'Esther a I'equip de futbol, i

valorar-ho (La Lourdes i les altres membres de I'equip tindrien en compte tots

aquests factors? Per que sí o per que no?).

5) La Carme busca treball (Diaqnóstic de situació)

Si bé esta pensat per realitzar-ho de forma individual, el professor i la

professora poden optar per realitzar-Io col.lectivament, amb tot el grup-classe,
o en petit grup de quatre alumnes, sempre i quan s'asseguri la reflexió

acurada per part de tots els/les alumnes.
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S'ha de remarcar el paper actiu que les dones i els homes han de tenir

davant de tota aquesta problemática.

6) Som conscients? (Clarificació de valors i exercici auto-directiu)

Aquesta és una activitat netament individual i no ha de ser exposada a

classe si I'alumne/a s'hi negués. Malgrat aíxó, sí es pot comentar en general
el tipus d'exercici, demanant si han tingut especial dificultat en alguna o varíes
de les preguntes i, sobretot, si I'activitat en concret i tot el treball dut a terme en

general, els ha servit per a coneixer i reflexionar amb més deteniment sobre el

problema de la discriminació.
El mestre/a pot oterir la seva orientació pel que fa a la darrera pregunta,

sobre qüestions d'auto-regulació, especialment en la concreció de les

conductes i actituds de tolerancia i respecte.

7) Podem escoltar frases com aquestes (Clarificació de valors)

En aquesta ocasió es pretén motivar els/les alumnes perqué reflexionin
a I'entorn de comentaris que poden amagar algun missatge 'més o menys
discriminatori cap a les dones. La seva realització pot ser individual o en grup
petit, recordant que les respostes donades en I'exercici només poden ser

exposades votuntanarnent. Per a concloure, es pot proposar un debat a

classe sobre el tema "La situació de la dona ara i aquí. Discriminació o

igualtat?", pel qual el professor o la professora poden buscar, si ho
consideren adient, informació complementaria, procurant que aquesta sigui
motivadora.

Llegeix a continuació aquest recull de frases. Aquestes mateixes o de

semblants les neures escoltades -o les escoltaras- en algun momento

- Dona tenies que ser. (o: Deixa-Ia estar, és dona)
- En comptes de conduir, ves a fregar plats!
- En el segle XX, I'home ha produit torcos avencos.
- La dona, a casa i amb la cama trencada.

- Diuen que poden fer qualsevol treball. De manobres m'agradaria veure-Ies!

a) Qué en tenen de comú aquestes frases?

b) Qué en tenen de reals o de veritat?

c) Assenyala les que estés d'acord i explica per qué.
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d) Aquestes frases manifesten quelcom de prejudici o discriminació respecte a les

dones? Per que sí o per que no?

10) Quan hom ho viu (Clarificació de valors)

Aquest exercici és totalment individual, donat que s'intenta aconseguir la

lliure expressió del propi pensament al voltant d'una qüestió netament

reflexiva. Un cop realitzat es pot exposar a classe, tot comentant les respostes,
la qual cosa pot portar a confrontar opinions i arguments diferents al voltant

deis prejudicis i de les discriminacions en general. 8'ha de parar atenció que
la reflexió procuri endinsar-se en els aspectes globals i generals de la

temática que s'analitza.

Acabes de lIegir i de completar diverses qüestions entorn del preiuaict I

de la discriminació. Tot stxo no hem tet bastant teoricsment. Pero, recorda

que la discriminació té una vessant d'acció molt tone.

Aquest espal és precisament p eraué reflexionis sobre les

conseqüenctes tests que suposa marginar algú.

- Una persona que margina a d'altres deu sentir que .

- I potser ho fa perqué .

- Els sentiments de la persona marginada deuen ser. .

- I sobre aixó jo en penso que perqué ..

Molta gent opina que tothom tenim, en el fons, algun prejudici, pero del

que es tracta és d'evitar que es manifesti en el nostre comportament I en les

nostres ectttuas, marginant i discriminant ets altres, i a'ener-tos esborrant.

- Creus que aquesta afirmació és veritat? Justhíca la teya resposta
- Les coses que podríem fer per no manifestar els prejudicis són ..
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És millar la pau.

Civisme i convivencia Se. (12-14 anys)

ES MILLOR LA PAU

Contingut

Aquesta unitat pretén possibilitar una reflexió al voltant de la pau com a

valor universal i desitjable. És per aíxó que pren un caire sobretot actitudinal.

D'altra banda, cal considerar aquesta proposta d'anáhsi com a part de tot un

trebal! a desenvolupar en cadascun deis moments escolars. Ens referim a

aspectes com, per exemple, el clima de I'aula i a la reflexió sobre I'estil

d'ensenyanca del mestre o de la mestra, que han de fomentar la participació,
el respecte i la cooperació de tot el grup davant de qualsevol tasca a realitzar.

L'educació per a la pau abarca diversos árnbits i nivells c'accíó

educativa i els seus Iímits s'endinsen dintre c'araes com drets humans,
sexisme i ecologia -per esmentar-ne algunes-. Aquest és un altre motiu per a

no considerar la següent proposta com a única i específica, sinó dintre del

treball global a realitzar durant el curs que ens ocupa.

El contingut central és el significat del concepte pau, no per oposició a

guerra, bel.licisme o violencia, sinó com a negació de qualsevol tipus
d'agressivitat arbitraria a nivell físic i, sobretot, verbal o psicolóqic. És per aixó

que de seguida s'intenta transferir aquest significat a les inter-relacions

personals de la vida diaria. També s'analitza la guerra i les seves

repercusions, sobretot a nivell social, així com la contradicció despeses
armamentístiques vs. subdesenvolupament.

Finalitats com fomentar les actituds de cooperació i col.laboració en

els/les alumnes, estimular lIur aplicació en el propi entorn i valorar el dialeg
com a eina per a la recerca d'acord, així com la mateixa técnica de resolució
de conflictes -treballada a I'unitat "Solucionant alguns problemes", es troben

subjacents al lIarg de tota la unitat.

Correspondencia amb la resta de continguts curriculars

Aquesta unitat es pot aplicar dins rarea de Ciencies Socials i de Religió.

Área de Ciencies 50cials:
• Procediments:
2. Anáüsi, interpretació i representació del temps.
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2.3. Identificació de relacions de causa-efecte i de causalitat histórica,
2.4. ÚS de fonts, documents i testimonis histories de carácter primari i

secundario
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
4. L'organització deis homes i del territori: política i societat.
4.3. Estats i nacions: conflictes externs i interns en el món d'avui.
4.6. Poder polític i conflictivitat al lIarg del temps.
• Valors. normes i actituds:

4. Respecte, solidaritat i cooperació.
4.1. Actitud solidaria i de cooperació.
5. Relativisme.

5.1. Relativització de la propia cultural i civilització.
5.2. Valoració de les cultures toránies i les deis temps passats.
5.3. Valoració deis dilemes morals del nostre temps.

Área de Religió:
• Valors. normes i actituds:
1. Actituds personals en la vida quotidiana i en I'estudi.

1.6. Actitud oberta i receptiva tant respecte de qualsevol societat com

respecte de cadascun deis seus membres.
1.7. Manifestació i valoració positiva de la concepció solidaria del món,

la justícía. la pau i la lIibertat en la vida quotidiana i en els esdeveniments
internacionals.

1.9. Tolerancia i respecte davant altres formes de pensament i

comportament.
1.12. Actitud crítica davant el consumisrne, I'indiferentisme, el

totalitarisme i el terrorisme.

Activitats

1) Pensant sobre la pau (Comprensió crítica)

La lectura del text es pot fer col.lectivament, amb tot el grup-clase,
aprofítant per assegurar la comprensió. Les preguntes suggerides es poden
respondre en petit grup (aproximadament, quatre alumnes), si bé seria molt

interessant -pel que fa a la segona d'aquestes-, respondre-Ia a partir d'una

pluja d'idees amb tot el grup, preguntant persona per persona, per assegurar
la participació de tothom.

En acabat I'exercici, i després de I'exposició deis diferents treballs, es

pot fer una definició col.lectiva, completa, de la paraula pau, la qual pot
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quedar exposada a I'aula, juntament amb la darrera de les preguntes. Com a

complement d'atxó, es pot proposar als/les alumnes, que facin una enquesta
entre la familia i daltres amics i amigues, demanant-Ios que és la pau. En una

altra sessió es poden analitzar i comentar els resultats a classe.

2) La pau significa ... (Construcció conceptual)

Aquesta activitat esta pensada per a possibilitar una reflexió més

acurada i en profunditat del significat de la pau. Donat que és, baslcament

reflexiva, s'aconsella realitzar-Ia en grups de quatre o cinc alumnes, tant per a

motivar com per a facilitar el trebal!. Després, es passa a exposar, una per
una, les respostes donades, tot comentant-Ies subratllant, per exemple, els

conceptes comuns i els més creatius i novedosos, la referencia a la situació

actual, etc.

Segurament, el mestre o la mestra hauran d'explicar que significa I'auto

estima i la seva importancia en tots els aspectes de la vida, sobretot

considerant el període evolutiu, l'aoolescencla, en que es troben. La

penúltima qüestió no té cap més finalitat que provocar la reflexió personal
sobre la propia escala de valors. Pot no exposar-se o fer-ho aprofitant per
veure si hi ha semblances en funció del sexe o grup d'amics/gues, etc. És
important haver aclarit previarnent que no s'ha de posar el grup d'acord en fer
una o altra escala, sinó que cada membre del grup ha d'escriure la seva.

Si la mestra o mestre ho considera escaient, es pot f_inalitzar amb un

comentari entorn deis versos de Bias de Otero.

3) Ens podem trobar amb situacions com aquestes (Resolució
de conflictes i Auto-regulació)

El rnestre/a pot distribuir els casos entre els diferents grups o bé fer-ne

tres grups a la classe -un per cada-, si bé aquesta darrera proposta pot no ser
molt practica donat el nombre d'alumnes. En canvi, sí resultaria molt escaient
realitzar la tercera qüestió de forma col.lectiva, amb tot el grup-classe,
assegurant d'aquesta manera la implicació de tos/es els/les alumnes. És
imprescindible valorar en un altre moment I'aplicació i la so lució trobada, així
com escriure-ho, tot resumint les opinions que s'hagin donat.

4) Algunes conseqüéncles de la guerra (Comprensió crítica)

Aquest exercici és de realització individual, per tal de permetre que cada
alumne/a reflexioni personalment al voltant de les guerres i I'armament,
preparant així la realització de I'activitat següent. El comentari es pot ter a

partir de les respostes donades, centrant-Io, especialment, en les guerres i
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reprenent alguns comentaris de la comprensió crítica. inicial: Per qué hi ha

guerra? Es poden justificar? És aquesta una bona solució? El vessant huma
de les guerres. El paper de la O.N.U. en els conflictes internacionals, etc.

Es pot aprofitat aquesta temática per proposar la lectura de lIibres

juvenils. L1istats d'aquests han aparegut a revistes educatives com, per
exemple, Cuadernos de Pedagogía. Aquí volem destacar dues: la primera és
elllibre d'on s'han tret les cites. Si bé es tracta d'un conte recomanat en edats

inferiors, els conceptes que es debaten i la forma com es fa, ho fan
aconsellable també a Be., amb I'avantatge que sera de lectura tácil i rápida.
La segona és: BRUCKNER, K. (1989; 4ª ed.): Sadako vol viure. Barcelona:
Portie. Col. El brot jove, nº 4, i relata la historia d'aquesta nena, Sadako

Sasaki, que patí les conseqüencies de la bomba atómica d'Hiroshima, i que
amb la seva actitud es va convertir en un símbol de la pau.

5) Armes i fam (Debat i role-play)

Aquesta activitat, a realitzar en petit grup, té dues parts: La primera es pot
plantejar com a un exercici de debat -havent pensat cada grup, previarnent,
arguments a favor de I'armament i arguments en contra-, demanant, per

exemple, quatre persones votuntaries - dues per a cada postura- perqué
desenvolupin el debat. S'ha de recordar que han de defensar el bandol que
els hagi correspost, estiguin o no d'acord amb aquest.

La segona part és una de les modalitats del role-play. Dies abans de

realitzar-Ia, seria recomanable demanar al grup que busquin informació als
diaris sobre opinions de personatges del món de la política sobre aquesta
ternática (defensa, armament, servei militar, conflictes armats, etc.), per tal
d'orientar I'elaboració de les preguntes i facilitar I'adopció de rol. Poden sortir,
per exemple, quatre o cinc alumnes: dos partits polítics de tendencia diferent,
una associació pacifista, representant de l'exercit ... La resta del grup fa de

periodistes. El comentari posterior s'orientará en funció del desenvolupament
de I'activitat, preguntant inicialment com s'han trobat representant aquests
papers.

6) Gandhi: més que un personatge (Role-model)

Aquesta activitat necessita un temps previ per a buscar informació, en

grups de tres o quatre persones, sobre la vida de Gandhi. De ser possible,
resultaria torca motivador fer-ho rrutjancant la pel.Iícula que es va fer sobre ell

a la década deis vuitanta. TV 3 va passar aquest film I'any 1991 i s'hi pot
demanar, previ pagament, una copia, en el cas de no trobar-Io comercialitzat.

L'aspecte més destacat d'aquest exercici és exposar i comentar els trets de la
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persona de Gandhi i de les seves accions que els/les alumnes considerin com

a més rellevants. Seria terca adient també que el professor/a cerqués
informació sobre col.lectius, associacions, etc. que treballen per la pau,

portant a classe botlletes perqué els puguin Ilegir i comentar.

7) Cinema (Comprensió crítica)

Es tracta de veure i de comentar una pel.lícula que desenvolupi alguns
deis aspectes de la problemática que es treballa en aquesta unitat. De ser

possible, hauria de ser un film que prengués partit per un plantejament anti

bel.licista. Un d'aquests podria ser "Au revoir, les enfants".

Préviament, la professora o el professor hauria de confeccionar un petit
guió, amb la fitxa técnica de la pel.lícula i algunes preguntes per orientar

després el comentari, com, per exemple, el tema que tracta, la solució que es

dóna, opinió respecte a aquella, aspectes generals a destacar, dubtes, etc.

En el cas d'optar per "Au revoir, les enfants", es poden intercanviar

impressions sobre I'amistat en temps de guerra, la infancia i la guerra i

valoració de l'herotcitat.
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AVEN9 O RETROCÉS?

Contjngut

Aquesta unitat pretén com a finalitat que els/les alumnes assoleixin una

actitud de cura i de responsabilitat, individuals i col.lectives, envers la

protecció de I'entorn natural. Aíxó implica, en un primer moment, prendre
consciencia de la situació conflictiva en que es troba actualment el medi
ambient i desenvolupar una actitud de compromís i col.laboració actius envers

la seva protecció.

El contingut que es troba al darrera de la proposta que aquí presentem i

que li dóna unitat és la consideració de I'ecología -o, millor dít, del anomenat

problema ecológic- des d'un plantejament múltiple, reprenent així el treball

realitzat al curs anterior. En aquesta ocasió, la multiplicitat de la realitat
ambiental serveix com a punt de partida per a generalitzar el concepte -

aquest intent de generalització vol conduir cap a una primera i molt superficial
conexió entre ciencia, tecnica i ecologia-,i per escocar el que seria el

contingut central d'aquesta unitat: les paradoxes o contradiccions reals que
hem de resoldre com a protagonistes i responsables del futur ambiental del

planeta.

Els interrogants que es presenten per a ésser analitzats es poden
sintetitzar en les següents disjuntives: energies alternatives i cura del medi
ambient vs. comoditat; excedents de producció vs. subdesenvolupament;
increment de la contaminació vs. futur; paper de" la ciencia i deis avances
tecnológics vs. contaminació i mal us ... S'han intentat presentar aquestes
temátiques com a conficte entre valors, intentant, pero. que es contrueixi una

postura consensuada i compromesa, a nivell particular i grupal, de respecte i

cura del propi entorno Algunes d'aquest-es ternátiques són més paleses que
d'altres. El mestre/a pot elaborar noves activitats per aprofundir-hi més, així

com plantejar altres conflictes pel que fa al problema ecolóqic i a la polernica
relació entre ciencia i técnica, per una banda, i medi ambient, per I'altra.

Correspondéncia amb la resta de continguts curriculars

És adient treballar aquesta unitat rnítjancant les arees de Ciéncies de la

Naturalesa, Ciéncies Socials, Educació Física i Tecnologia.

190



Avene; o retrocás?

Ciencia. técnica I aco.cqia 8e. (12-14 anys)

Area de Ciéncies de la Naturalesa:
• Procediments:

3. Tractament, interpretació i expressió d'informació.
3.1. Utilització de técruques per copsar i posar en relleu la informació.

3.2. Interpretació de la informació recollida.

3.3. Tractament de dades numerlques en calculs i grafics.
3.4. Expressió oral, escrita i visual de qüestions científiques emprant

terminologia adequada.
• Fets, conceDtes i sistemes conceptuals:
1. Materia i materials.

1.5. Materials d'ús quotidia.
2. L'energia.
2.1. Formes d'energia.
2.2. Transformació i conservació de I'energia.
2.3. Fonts naturals d'energia i utilització.
5. LaTerra.
5.1. La Terra com a planeta.
5.2. L'atmosfera i I'hidrosfera.

5.3. Estructura i dinarni na de la litosfera.
• Valors. normes i actituds:

1. Respecte pel patrimoni natural.

1.1. Presa de consciencia de la limitació deis recursos naturals.

1.2. Respecte als éssers vius.
1.3. Defensa del medi ambient davant la contaminació i el seu

deteriorament.

4. Valoració de I'esperit científic i de la importancia de la ciencia en la

tecnologia.
4.4. Valoració de la importancia de l'avenc cientitico-tecnoloqic en la

millora de la qualitat de vida.

Area de Ciéncies Socials:
• Procediments:
2. Análisi. interpretació i representació del temps.
2.3. Identificació de relacions de causa-efecte i de causalitat hístóríca.
4. Comprensió i aplicació de la informació.
4.1. Participació activa en debats i elaboració de judicis fonamentats.
4.4. Elaboració de síntesis a partir deis diferents tipus d'informació.
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
1. Humanitat i medi físico
1.6. Les intervencions humanes i els canvis mediambientals.

3. Transformació i ocupació del territorio

'9'



Avene; o retrocés?

Ciencia. técnica I eccl::::gia Be. (12-14 anys)

3.3. Energies pre-industrials i problemes de I'energia en el món d'avui.
3.4. Incidencia del progrés tecnico-cientltic en la historia de les societats.

La ciencia i la tecníca en el món d'avui.
• Valors. normes i actituds:
4. Respecte, solidaritat i cooperació.
4.1. Actitud solidaria i de cooperació.
4.2. Respecte del medi ambient.

4.3. Respecte del patrimoni del present i del passat.
5. Relativisme.

5.3. Valoració deis dilemes morals del nostre temps.

Área d'Educació Física:
• Valors. normes i actituds:
3. Respecte per I'entorn.

3.1. Respecte envers I'entorn natural i urba.

Area de Tecnologia:
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
1. Humanitat i tecnologia.
1.1. Necessitats humanes en I'alimentació, I'habitatge, el vestit, I'energia,

el transport i la comunicació d'informació.
1.2. Instruments i tscniques per facilitar la vida referents a I'alimentació,

I'habitatge, el vestit, I'energia, el transport i la comunicació d'informació.
3. L'evolució tecnol6gica.
3.1. Evolució científico-tecnoI6gica.
3.2. Canvis de les necessitats humanes.
3.4. Avantatges i inconvenients de les aportacions de la tecnologia .

• Valors. normes i actituds:

2. Valoració de la tecnologia en I'entorn social.

2.2. Actitud crítica davant I'ús de la tecnologia la seva repercussió
social.

2.4. Valoració de la limitació deis recursos naturals.

Activitats

1) Ecología, és a dir, multiplicitat (Comprensió crítica)

S'aconsella realitzar tant la lectura del text, en la seva totalitat, com el

treball a partir de les preguntes proposades, de forma col.lectiva, bé amb tot el

grup-classe -lIevat de la reflexió entorn les qüestions que apareixen al final de

I'activitat- o en petit grupo Potser calera aclarir que la primer part correspon a
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les qüestions encapcalades per I'epígraf "Havies pensat mai que ... ?". Un cop
realitzat, es passa a I'exposició, comentant les respostes i, en general, el

contingut que s'ha presentat. La pregunta que es troba en finalitzar I'activitat,
pot ser comentada a classe o deixar-Ia senzillament com a cloenda de
I'exercici i motivar la reflexió personal.

2) El pare Sol (Comprensió crítica)*

Si bé aquest exercici esta pensat per fer-ho individualment, es pot optar
per realitzar-ho en petit grupo Seria molt adient realitzar la lectura total de la

novel.la que es presenta Calidoscopi de I'aigua i del sol, relacionant-Ia amb

l'área de Llengua Catalana. Cal aclarir que la pregunta que fa referencia a la

recerca d'informació sobre les energies alternatives, s'ha d'enfocar de forma

molt general i global, per a la que, possiblement, sigui suficient I'ajut de

diccionaris i lIibres -per exemple, de text- que hi hagi a classe o a la biblioteca
de I'escola. La posta en comú es pot centrar quasi exclusivament en la
valoració de les energies alternatives pel que fa a I'estalvi d'energia i a la

conservació del medi ambient, confrontant-ho amb la comoditat, així com

plantejar la qüestió referida a les finalitats de les investigacions científiques i

tecnotóqiques. que es desenvolupen bé en aquest sentit o bé en el contrari -

energia nuclear, armament, etc.-, a !'igual que els presupostos dedicats a un o

altre tipus d'investigació.

3) Progrés o retrocés (Debat)*

Després de respondre en petit grup (:!;: 4 alumnes) les qüestions
plantejades, es passa propiarnent al debat, per al qual es pot optar entre

diferents modalitats. Així, per exemple, es pot dividir ateatóriarnent la classe
en dos grups: Un detensara el progrés i l'avenc científic i tecnolóqlc per ells

mateixos, i l'altra estará a favor de subordinar-ho tot a la conservació de la
natura. Es poden introduir també altres qüestions, com ara plantejar la

disjuntiva "comoditat vs. conservaci6 del medi i futur", procurant que els

arguments siguin el més contextuals possibles per poder relacionar-los amb
el vessant personal. Seria molt adient aprofitar aquest moment per a

considerar els aspectes necessaris del dialeg.
Potser no sera necessari fer-Ios parar atenció en que els arguments a

favor d'una postura s'asemblen als arguments en contra de I'altra. S'hauria

d'arribar a una postura consensuada, a favor de la conservació del medi

ambient, que podria escriure's en un manifest. Per últim, i a I'igual que passá
a la primera activitat, la cita que es posa com a cloenda de I'exercici, pot
comentar-se en profunditat o deixar-Ia com altre estimol per plantejar-se la
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disjuntiva que s'esta debatent.

4) Ciéncia-ficció? (Role-play)

La primera pregunta, I'opinió sobre el fragment, es pot realitzar oralment.
Per a la representació, es pot escollir també la situació que s'hi descriu, si bé
seria interessant estimular altres tipus d'exemples, subratllant sempre que
s'han de recolzar, d'una forma o altra, en la realitat. Durant el comentari es

poden plantejar qüestions com, per exemple: Qué us han semblat aquestes
situacions? Qué n'heu pensat en veure les representacions?

5) Una alternativa (Role-model)

S'ha de destinar un temps previ i extra-escolar per a la recerca

d'informació, que s'analitzara amb tota la classe, per exemple, dividint entre

els diferents grups la intormació recollida o tent les lectures col.lectivament. A

El País Semanal, de data 18/Agost/1991 es pot trobar un article, molt original
en el seu enfocament, sobre Greenpeace. S'ha de mostrar especial atenció

pel que fa a la darrera pregunta, procurant concretar les respostes al rnáxlrn i

estimular la posada en practica, proposant, per exemple, una activitat d'auto

regulació.

6) Natura (Exercici auto-expressiu)

Es tracta d'una activitat totalment individual per a la qual s'ha de trabar
un moment de tranquilitat que inciti a la reflexió. Seria molt interessant posar
ho en comú, demanant persones voluntáries.

7) Pare (Comprensió crítica)

A més d'escoltar una o més vegades aquesta caneó d'en Serrat, seria

molt adient poder disposar de tot el text per escrit. Si bé I'activitat esta

pensada per afer-la individualment, també es pot realitzar en parelles o petit
grup (entre tres i quatre alumnes). La posta en comú es pot obrir amb

I'exposició del que han elaborat els/les alumnes com a resposta a les

qüestions plantejades, per passar després a analitzar altres formes de

defensa del medi ambient, qüestionar la responsabilitat individual i col.lectiva,
establir pautes d'acció dins del marc escolar, etc.

En J.M. Serrat té una cenco que es titula "Pare". Escolta-la. tnu coses

com aquestes:
Pare, digueu-me que
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li han fet al bosc,
que no n'hi ha arbres.

A I'hivern no tindrem foc,
ni a I'estiu lIoc

per aturar-se'n.

Pare, que el bosc ja no és el bosc.

Pare, abans que es faci tose,
ompliu de vida el rebost.

Pensem ara sobre aquesta cenco:

- Aquesta caneó descriu un dialeg imaginari amb una persona de més edat -el "pare" que

es va repetint alllarg deis versos-. Per qué creus que I'autor ha utilitzat aquest recurs?

- Assenyala, entre tota la caneó, les frases que més t'hagin agradal o impressionat. Explica
perqué.

- Quin és el significat deis tres darrers versos?: "Pare, que estan matant la terra: Pare,
deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra."

- Escriu sobre la caneé: qué és el que t'ha fel sentir, qué en penses del problema ecológic
i qué és el que n'hem de fer per ajudar a la seva solució.
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PUBLICITAT: NO ES OR TOT EL QUE
LLUEIX

Contingut

L'objectiu d'aquesta unitat és desenvolupar en I'alumne/a una actitud
crítica davant del tenórnsn publicitari i, amb aquesta, davant del consumisme,
rnltjancant l'analisi, reflexió i auto-direcció a partir, sobretot, del primer
d'aquests árnblts.

El contingut conceptual amb que s'inicia és la determinació de la relació
existent entre els conceptes següents: mass-media, sistema econórnic,
publicitat, necessitat i consum i consumisme. Posteriorment, es passa a

aprofundir en el missatge publicitari rnitjancant la presa de consciencia

d'algunes de les e strateqies utilitzades en publicitat, especialment
I'associació que en fan amb característiques, qualitats, valors, benestar, etc.,
per tal d'influir i modificar la conducta del públic.

Amb tot aixó no es pretén fer cap valoració negativa del tsnórnen

publicitari, sinó desenvolupar la capacitat crítica de I'alumne/a per tal que
raoni i s'interessi per coneixer la dimensió real d'alló que s'anuncia. Per

aquesta raó, el contingut procedimental que sobresurt és la capacitat de

comprensió crítica davant del tenornen analitzat, paral.lelament amb la d'auto
direcció de la propia conducta.

En certa forma, caldria considerar aquesta unitat com a continuació, a

partir d'una temática diferent, de "Tenim cura de la salut?" (unitat de sete), en

constituir tarnbé materia d'aquest árnbit de I'educació. En aquesta ocasió
també s'ha intentat derivar la reflexió cap als vessants més personals i

subjectius, per a estimular, d'aquesta forma, í'auto-requlacló de la propia
conducta pel que fa a aquest gran risc deis sistemes econornics capitalistes.
Expressament, s'ha eludit el tema de sexisme i publicitat, entre d'altres raons

parque es considera en la unitat sobre discriminació per raó de genere de

seté i, també, perqué s'ha optat per donar un enfocament més general,
fonamentat en els aspectes centrals del que envolta al món de la publicitat..

Una proposta d'arnpliació del tema, molt suggerent pero que en tot cas

caldria subordinar als interessos i maduració de cada grup-classe, podria ser,

com a punt inicial, la relació entre mentida i publicitat, extenent, posteriorment,
aquesta análisi a d'altres árnbits també polemics. com ara la política. Si
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s'escau, seria també molt interessant realitzar una aproximació filosófica -rnolt

mínima- al concepte "veritat".

Correspondencia amb la resta de continguts curriculars

El trebal! dissenyat en aquesta unitat es pot aplicar dins les arees de

Llengua, Tecnologia, Educació Visual i Plástica, Música i Religió.

Área de L1engua:
• Procediments:

2. En relació amb la lIengua escrita.

2.5. Elaboració de complexos comunicatius: auca, mural, anunci o

revista.

6. En relació amb lIengua i societat.

6.2. Ús deis mitjans de comunicació social per treballar aspectes
relacionats amb aquest apartat.

• Fets, conceRtes i sistemes conceRtuals:
1. Llengua oral.

1.2. Classes de missatges orals. Les seves principals característiques i

finalitats.
1.4. Mitjans de comunicació audio-visual.

2. Llengua escrita.

2.1. La comunicació escrita no literaria: elements.
• Valors. normes i actituds:

1. Valoració de la comunicació.

1.2. Atenció a la genu'initat de I'expressió oral.
2. Obertura i curiositat intel.lectuals.

2.1. Vatoració de la Ilengua com a instrument del propi creixement

intel.lectual.

2.4. Actitud crítica raonada.

Área de Tecnologia:
• Fets. conceptes i sistemes conceptuals:
1. Humanitat i tecnologia.
1.1. Necessitats humanes en I'alimentació, I'habitatge, el vestít, I'energia,

el transport i la comunicació d'informació.

1.2. Instruments i tscniques per facilitar la vida referents .a I'alimentació,
I'habitatge, el vestit, I'energia, el transport i la comunicació d'informació.

3. L'evolució tecnológica.
3.1. Evolució c_ientífico-tecnológica.
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3.2. Canvis de les necessitats humanes.

3.4. Avantatges i inconvenients de les aportacions de la tecnologia.
• Valors. normes i actituds:
2. Valoració de la tecnologia en I'entorn social.

2.2. Actitud crítica davant I'ús de la tecnologia la seva repercussió
social.

Area d'Educació Visual i Ptasttca:
• Procediments:
3. Técniques d'expressió qrático-plastica.
3.1. Utilització de la tecnologia de producció d'imatges com a canal de

comunicació i expressió.
3.2. Análisi i interpretació de textos visuals i plastics.
3.3. Transformació d'imatges.
3.4. Transferencia a obra plástica de missatges verbals, rnusicals

gestuals.
3.5. Experimentació rnitjancant amb els elements visual s del Ilenguatge

visual i plastic, de propietats i possibilitats expressives de tecniques, materials

i suports.
• Eets, conceptes i sistemes conceptuals:
1. Percepció visual.

1.1. La lIum. Llum i ombra. Valors.

1.2. Organització del camp visual. Dinármca perceptual.
1.3. Organització del marc grafico-plastic: les imatges. Aspectes formals.

2. Llenguatge visual i plástrc.
2.1. Elements: visuals, conceptuals i de relació.

2.3. Comunicació visual: signes i codis. Missatges visuals i plástícs (tipus
i funcions).

2.4. Valors estructurals, expressius, semántics i praqrnatics.
2.5. Sintaxi defs lIenguatges visuals específics.
• Valors. normes i actituds:

2. Interés per la realització de les activitats grafico-plastiques.
2.8. Reconeixement de la utilitat del lIenguatge grafico-plastic i de les

seves possibilitats informatives.

3. Desenvolupament de la capacitat crítica.

3.2. Actitud de crítica raonada sobre qualsevol missatge, comunicació,
obra (grafico-plastica).

Area de Música:
• Procediments:
1. La percepció del so i de la música.

1.1. Observació i experimentació del so com a tenórnen físic i pslcolóq!c.
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• Valors. normes i actituds:

1. Valoració de la música com a element cultural.

1.3. Valoració de la potencialitat del lIenguatge musical com a element

de comunicació, coneixement i plaer.

Area de Religió:
• Valors. normes i actituds:

1. Actituds personals en la vida quotidiana i en I'estudi.

1.12. Actitud crítica davant el consumisme, I'indiferentisme, el

totalitarisme i el terrorisme.

Activitats

1) Algunes consideracions sobre la publicitat (Co mp re n si ó

critica)

Es recomana de fer-Ia de forma col.lectiva, en petit grup de tres o quatre
alumnes, un cop teta la lectura del text amb tota la classe i aclarits possibles
dubtes que puguin sortir. Potser, sera necessari explicar el sentit de

í'anecdóta que es traba al final de text, tot subratllant que no esta motivada

per un tnteres crític d'informació. Caldra especificar que a la darrera de les

qüestions que acompanyen el text no cal trobar cap mena d'acord, sinó

senzillament exposar si han tingut alguna vegada una experiencia d'aquest
tipus i comentar-les.

Un cop reflexionades les preguntes es passa a I'exposició amb tot el

grupo Per a centrar aquest comentari, es pot profunditzar en la diferenciació

entre consum i consumisme, en el concepte "necessitat" de forma amplia, és a

dir, considerant també, per exemple, els valors estetics i distanciant-Ia del

concepte "utilítat", en les significacions últimes de la publicitat indirecta, etc.

2) I ara, anem a publicitat (Comprensió crítica)

Aquesta activitat no és gens cómoda en la seva realització a I'aula, pero,
a I'igual que la següent, resulta altament profitosa, interessant i divertida. El

mestre/a ha d'explicar amb claredat I'activitat a realitzar, que necessita d'un

temps extra-escolar considerable, així com reservar alguns moments del
trsball a rauta per a posar en commú les notes i elaborar les qüestions que es

plantejen. De ser possible, s'hauria de gravar els anuncis dintre del marc

horari que s'estableixi, per faccilitar I'observació i l'análisi en d'altres

moments. A aquest respecte, es recomana que s'estableixin temps curts -per
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exemple, de mitja hora-, pero repartits en franjes d'horaris diferents, tal i com

s'indica en I'exercici, per tal de parar atenció, en la posada en commú, de les
diferencies entre un grup i un altre pel que fa a la treqüencia, segons I'horari.

Aquest podria ser, per exemple, de 13 a 13.30 h.; de 18 a 18.30 h. i de 21 a

21.30 h.
Els productes a analitzar poden ser els que es proposen ací o d'altres

escollits per la mestra o mestre, així com pel grup d'alumnes. Igualment, es

poden realitzar varios sub-grups (quatre-cinc alumnes) per analitzar una

mateixa classe de productes, amb I'avantatge de no treballar amb grups tan

nombrosos i poder veure si hi ha diferencies d'interpretació per a un mateix
anunci. Una altra manera, aquesta diferent, de realitzar aquesta activitat
consisteix en dividir la classe en sub-grups, establir els temps d'observació i

analitzar, tots els sub-grups, tots els anuncis, amb independencia del tipus de

producte que sigui.

3) Sobre el paper (Comprensió crítica)

L'enfocament d'aquest exercici és molt similar a I'anterior. En aquesta
ocasió, potser caldria que el mestre/a presentés quatre revistes i quatre diaris

per a escoUir, seguint els criteris que s'enuncien en el text. També s'haura de

dir que no analitzin la propaganda de pel.lícules, tant de televisió com de

cinema, sobretot pel que fa als diaris, perqué aquesta no s'aduneix amb el

plantejament de I'exercici. Sí seria, en canvi, molt interessant buscar

exemples de publicitat grafica c'epoques anteriors, per exemple a diaris
revistes ántícs, a les hemeroteques ... i comparar-les.

Després, en el comentari, es poden plantejar qüestions com ara:

- Hi ha diferencies, a nivell de tipus de productes, entre els dos diaris, els

diaris i les revistes, entre un i altre barrí? Quin creieu que és el motiu?
- Compareu les dues classes de publicitat: la de televisió i rescrita. En

que s'asemblen i en que es diferencíen? Quina considereu més persuasiva o

convincent, és a dir, quina creieu que és més efectiva i per que?

4) Unes esportives (Role-play) Elaborat a partir d'una idea original de dues

mestres de Cicle Superior del Col.legi Públic L'Areny (corneua del Llobregat, Barcelona).

Tal vegada sera necessari especificar que, en la representació, s'ha de

donar el final que considerin més probable, partint de que els pares han

proposat comprar-ne unes més económiques. Després, per a guiar el

comentari de I'activitat, es poden plantejar preguntes com: "Els companys/es
pressionen en aquest sentit? 1 als pares? Se'ls pressiona perqué comprin tal

o qual cosa sense tenir en compte la qüestió económica? Que s'entén per
"fardar" o "vestir"? Que en penseu de ter servir petites excuses, mentides o
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xantatges per aconseguir que els comprin el que volen?

5) Publicitat i consum (Debat)

Les preguntes que es plantejen per estimular la reflexió i orientar el
debat poden ser contestades per escrit o proposar-Ies directament en el
decurs del debat. Si s'escau, es poden fer grups entre els detractors i els

partidaris, els qui creuen que aixó pot ser un perill i els qui no són alarmistes,
o bé fer aquests dos grups, arbitrariarnent, és a dir, sense de manar lIur

postura inicial, i proposar aleshores que busquin arguments per a defensar la

postura que representen. Una altra qüestió que es pot presentar és preguntar
si coneixen els drets deis consumidors i els centres que se'n ocupen de

defensar-Ios.

Per finalitzar, es pot proposar que, col.lectivament, facin un lIistat amb els

avantatges i desavantatges de la publicitat.

6) Altra classe d'anuncis (Clarificació de valors)

Aquest exercici seria adient de realitzar-Io a partir de rarea d'Educació
Visual i Plástíca. emprant tots els recursos que siguin possibles, fins i tot, es

podria pensar en realitzar muntatges audio-visuals i preparar alguna sessió

per a exposar-Ios a tota I'escola.
Abans s'hauran de posar d'acord, tot el grup-classe, en escollir aquests

dos valors idos problemes actuals. Per a aíxó, la mestra o el mestre potser
naurá d'explicar més concretament el que es tracta d'escollir, pel que fa
referencia a la qüestió deis valors, per a la qual cosa pot recorre, per exemple,
a la Declaració Universal deis Drets Humans, posant de relleu que es tracta

d'idees que puguin ser compartides per tothom, amb independencia
d'ideologies polítiques, religió, cultura ... -Pel que es refereix a la qüestió deis

problemes actuals, es poden comentar continguts de rarea de Ciencles

Socials, Experimentals o d'Etica, especialment. És important que pensin en

les conseqüencies d'alló que han escollit, així com en les situacions que es

poden produir, o de fet es produeixen, amb lIur absencia.

7) El mateix, pero d'una altra manera (Clarificació de valors)

En aquesta ocasió es tracta de re-elaborar un deis anuncis analitzats a

les activitats 2 i 3, que cada sub-grup escolüra lIiurement. La única orientació

que es dóna és que es basin, per a fer la publicitat, en la dimensió real del

producte, és a dir, sense les lliures associacions que han pogut determinar en

la primera anállsí que han realitzat, pero també sense perdre de vista que
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I'objectiu és aconseguir incrementar les vendes del producte en qüestió, per a

la qual cosa el nou anunci ha de ser també impactant.
Caldra explicar que, segons I'anunci que es tracti, només tara falta

canviar un aspecte (eslogan, personatges, colorit, etc.) o potser sera precís re

fer-Io totalment, si bé, en qualsevol cas, podran canviar-Io sencer, si així ho
consideren escaient. Aquest exercici es pot realitzar en dues tases: la primera
consístírá en determinar els canvis que es taran i descriure els nous elements;
la segona pot ser la realització, a rarea de Plastlca, del nou anunci, ja en una

altra sessió.
Un cap acabada la primera tase, en I'exposició a la classe, justificaran

tots els canvis realitzats, tant del vell com del nou anunci, passant, finalment, a

comentar I'opinió que en tenen deis nous, comparant-Ios amb els originals,
pel que fa sobretot a contingut, etc.

202



5. La feina d'escola (Escola i treball) 70
1. Som a classe (Comprensió crítica i exercici d'auto-regulació) 71

2. Ho podem dir així (Habilitats socials) 74

3. Les classes d'abans (Exercici reflexiu) 76
4. Amb el meu temps (Clarificació de valors) 78
5. Horari i estudi (Exercici d'auto-regulació) 80
6. En el seu cas (Dilema moral) 81

6. Per qué ho he fet? (Auto-coneixement) 82
1. És difícil entendre-ho, pero (Comprensió crítica) 83
2. La Madde i la Cessi (Comprensió crítica i role-playing) 87

3. Em faig gran (Exercici auto-expressiu) 89

4. El vidre trencat (Dilema i exercici auto-expressiu) 90

5. El que fem o die m i les conseqüencíes (Diaqnóstíc de situació i Habilitats Socials)
..................................................................................................................... 91

6. Tot el que saoern -i més- sobre la paraula "respons abilitat" (Construcció
conceptual) 93

7. Qué vol dir discriminació? (La diferencia, valor I conflicte) 95

1. Marginació, discriminació i preJudlci (Comprensió critica) 96

2. Hi ha molts tipus de discriminacions (Comprensió critica) 100

3. Una snuació com una aura (Diacnóstic de situació) 103

4. El problema de l'Esther (Dilema) 104

5. La Carme busca treball (Diaqnóstc de sñuacíó) 105

6. Som conscients? (Clarificació de vaíors i exercici auto-directiu) 107

8. És millor la pau (Civisme i convivencia) 110

1. Pensant sobre la pau (Comprensió critica) 111

2. La pau significa (Construcció conceptual) 114

3. Ens podem trobar amb situacions com aquestes (Resolució de conflictes i Auto-

regulació) _.: 116

4. Algunes consecüenctes de la guerra (Comprensió crítica) 118

5. Armes i fam (Debat i Role-play) 120

6. Gandhi: més que un personatge (Role-model) 121

9. Avene; o retrocés? (Ciencia, técnica i ecologia) 123

1. Ecologia, és a dir, muHiplicitat (Comprensió crítica) 124

2. El pare Sol (Comprensió crítica) 127

3. Progrés o retrocés (Debat) 130

4. Ciéncia-ficció? (Role-play) ..................................................................•..... 132

5. Una alternativa (Role-model) 134

204



INDEX ANALITIC

Quadre transversalitat 4

MATERIALS PER ALS ALUMNES

1. Solucionant alguns problemes (Relació entre iguals) 18

1. Que podem fer amb els problemas? (Comprensió crítica) 19

2. Tu pots trobar una solució (Resolució de conflictes) 25

3. Ara parle m o'aquest problema (Resolució de conflictes) 28

4. Aquesta persona va fer (Role-model) 30

5. L'acord (Construcció conceptual) 31

6. En les meves coses (Exercici auto-expressiu) 33

2. Dues actituds del dialeg (Habilitats per al dialeg) 34

1. ínterteréncies (Comprensió crítica) 35

2. La sincerrtat i la conüanca en el dialeg (Clarificació de valors) 38
3. S'han de medir les paraules? (Diagnóstic de situació) 40

4. El dubte de la Raquel (Dilema) 42

5. El que volia dir és (Habilitats soclats) 43

6. Per a nosatres (Exercici auto-reflexiu) 45

3. No m'entenen. No els entenc (Relacions en I'árnblt familiar) 46

1. Esbós (Comprensió crítica) 47

2. Amb Irteratura (Exercici de clarificació i role-play) 49

3. Comprendre (Construcció conceptual) 51

4. Quan estem tristos (Exercici auto-expressiu i de clarificació) 53
5. Confusió (Dilema moral) 56
6. Diferents punts de vista (Exercici expressiu col.lectiu i Habilitats socials) 57

4. Parlem de sexualitat (Els joves i el seu entorn social) 59
1. Que és la sexualrtat? (Comprensió crítica i Construcció conceptual) 60
2. Adolescencia (Comprensió crítica) 62

3. Noies i nois (Exercici de clarificació i Debat) 65
4. Altre tipus d'ernocions (Diagnóstic de snuacíó) 66
5. Amistat i amor (Dilema) 68
6. L'enamorament (Exercici auto-expressiu) 69

5. La feina d'escola (Escola i treball) 70

203



6. Natura (Exercici auto-expressiu) 135

10. Publicitat: no és or tot el que IIueix (Elements conceptuals I

fllosófics) 136

1. Algunes consideracions sobre la publicitat (Activitat d'informació) 137

2. 1 ara, anem a publicitat (Comprensió crítica) 140

3. Sobre el paper (Comprensió crítica) 142

4. Unes esportives (Role-play) 143

5. Publicitat i consum (Debat) 144

6. Altra classe d'anuncís (Clarificació de vaíors) 146

INDICACIONS PER AL PROFESSORAT

'l , Solucionant alguns problemes (Relació entre iguals) 148

2. Dues actituds del dialeg (Habilitats per al dialeg) 154

3. No m'entenen. No els entenc (Relacions en l'amblt familiar) ... 160

4. Parlem de sexualitat (Els [oves i el seu entorn social) 165

5. La feina d'escola (Escola i treball) 169

6. Per qué ho he fet? (Auto-coneixement) 173

7. Qué vol dir discriminació? (La diferencia, valor i conflicte) ..... 179

8. És millor la pau (Civisme i convivencia) 185

9. Aveng o retrocés? (Ciencia, tecnlca i ecologia) 190

10. Publicitat: no és or tot el que lIueix (Elements conceptuals i

filoSÓfics) 196

205



 



L'instrument DIT en les succesives fases d'adaptació

Tal com varem descriure al capítol 8, apartat 1, d'aquest treball, quatre varen

ser les versions del DIT que el nostre grup d'investigació produi, Només una d'aquestes,

la primera, no va ser aplicada en cap mostra d'estudiants, sinó que la utilitzárem com a

punt de valoració i de reflexió inicial i preví als estudis exploratoris.

Aquestes tres versions constitueixen, d'altra banda, una petita mostra de la

nostra preocupació respecte a l'equivalencia de les dues formes -l'original en llengua

anglesa i la que nosaltres produiriem-, que en tot moment va ésser present al llarg

d'aquesta primera fase del desenvolupament de la investigació. Des d'un altre punt de

vista, aquesta mateixa preocupació, que presidí els nostres esforcos i que ens acompanya

fins quasi a la fi del procés, adopta altres formes i rostres que ens beneficiaren

grandement.

Així, la preocupació esdevenia sempre actitud de cura i de dubte constant

respecte a les passes que feiem. Abans d'introduir qualsevulla innovació a aquest respecte

ens preguntávern si realment era factible realitzar aquest canvi, si realment podiem

suposar allo que suposavem. En aquest sentit, la bibliografia referida a la construcció de

tests psicologics ens orienta en molts d'aquests interrogants, alhora que ens soluciona

dubtes abans fins i tot de plantejar-nos-els.

Igualment, la preocupació anava sempre acompanyada de l'interes. Malgrat

moments de desencís i amargor, que pensem són inevitables en tot treball d'aquest tipus,

prevalexia sempre en nosaltres el desig de la feina ben feta, que partia de la convicció

respecte a que no ens estávern obstinant amb una tasca impossible, sinó que el que

intentávem realitzar era quelcom valuós tant per a la practica com per a la recerca

educatives.

Aquest annex té tans soIs el valor del testimoniatge. Aquí presentem les quatre

versions del DIT per nosaltres elaborades, sent les tres primeres aproximacions i intents,
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els passos necessaris que ens portaren a la quarta versió o definitiva, única forma de la

que disposárem en llengües castellana i catalana.

Per tal de sintetitzar les innovacions que transcorregueren entre una versió i

una altra, i així evitar haver de recorrer a la informació consignada a l'apartat 8.1.

d'aquest trebaIl, mencionarem molt de passada els aspectes diferencials entre les quatre

versions.

La primera és basicament una traducció ortodoxa de la forma original anglesa,

la qual inelou, per tant, totes les histories del DIT, és a dir, siso La segona versió ja

prescindeix de la sisena historia, anomenada "La protesta dels estudiants", la qual va

ésser suprimida per problemes en llur contextualització. Com es recordara aquest format

fou el primer en ésser aplicat com a fase exploratoria al Centre Educatiu Projecte. La

tercera versió -sempre treballant en llegua casteIlana- constituí el format en que el DIT va

ésser passat en el que fou el segon estudi exploratori, al Col.legi Públic Ignasi Iglesies.

La característica més reIlevant d'aquesta tercera versió radica en la redacció condicional

deIs ítems que acompanyen les histories.

Les dues darreres formes constitueixen la nostra versió definitiva del DIT

Redactades en catala i en castella per tal que l'alumnat optés per una o una altra en funció

de la seva Ilengua materna, conserven la forma de redacció original en els ítems, intenten

evitar el sexisme que trobárem en la versió original en llengua anglesa i presenten els

ítems immediatament després del dilema o historia. Igualment, aprofitem l'oportunitat que

aquest annex ens brinda per adjuntar un exemple del fuIl on recoIlíem la informació i les

puntuacions deIs tests en ser corregits.

3
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DEFINING ISSUES TEST

DIT Unlverslty ot Mlnnesota. J.Rest

Opiniones acerca de problemas sociales

El objetivo de este cuestionario es ayudar a comprender cómo las

personas piensan acerca de los problemas sociales. Gente distinta tiene diferentes

opiniones acerca de lo correcto y lo incorrecto. No exiten unas respuestas
"correctas" para determinados problemas como en los problemas de matemáticas.

Nos gustaría que nos contaras qué piensas acerca de varias historias

problemáticas.
Te pediremos que leas una historia de este folleto. Después deberás

responder a una serie de preguntas marcando tus respuestas en una hoja aparte.
A continuación te daremos más detalles de cómo rellenar tus respuestas. Es

importante que para llenar la hoja de respuestas uses una cruz X.

En este cuestionario te pedimos que leas una historia y que luego
respondas las cuestiones referidas a la misma en la hoja de respuestas. Para

ilustrar cómo queremos que lo hagas, te presentamos el ejemplo siguiente:

FRANK Y EL COCHE.

Frank Jones ha estado pensando en comprarse un coche. Está casado, tiene dos niños y gana un

buen sueldo. El coche que compre será su coche familiar. Lo usará para ir al trabajo, pasear por la

ciudad e incluso para ir de vacaciones. Intentando decidir qué coche comprar, Frank Jones se dió

cuenta de que debía de considerar muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿debería comprar un cohe

grande o pequeño por casi la misma cantidad de dinero? Otras cuestiones se le ocurrían.

Queremos resaltar de que no se trata de un problema social, pero nos

sirve para ilustrar nuestras instrucciones. Después de leer una historia deberemos

acudir a la hoja de respuestas y buscar la sección a la que corresponde la historia.

Pero en esta simple historia presentamos las cuestiones a continuación (con una

muestra de preguntas). Date cuenta de que todas tus repuestas deberán anotarse

en una hoja de respuestas separada.
Primero, sobre la hoja de respuestas para cada historia deberás

responder tal y como indican las recomendaciones de lo que la persona debería

hacer. Si estás a favor de una acción u otra (incluso si no estás completamente



seguro), indica cual éso Si nos estás a favor de ninguna acción, marca el círculo de

"no puedo decidir".

Segundo, lee cada uno de los ítems numerados del 1 al 12. Piensa en el

asunto que tiene cada uno. Si este asunto es importante a la hora de tomar una

decisión en un aspecto u otro, entonces marca con una cruz la casilla "importante".
Si este asunto es relevante pero no crítico marca "mucho", "algo", o "poco" -

dependiendo de la importancia que tenga dicho asunto para tí. Podrás marcar

muchos ítems como "importante" (o algún nivel de importancia) - no hay un número

fijo de ítems que deben ser marcados de un nivel u otro.

Tercero, después de haber realizado todas las señales de la izquierda
con un total de 12 ítems, deberás responder los de la parte inferior para buscar el

ítem que considerar más importante de todos. Toma de entre todos los ítems que

tienes incuso si no les has dado el "importante". De todos los ítems elige el más

importante (en relación a los demás), después el segundo más importante, el

tercero y el cuarto.

MUESTRA DE ITEMS y MUESTRA DE RESPUESTAS

FRANK y EL COCHE: Ji(. comprar un coche nuevo O no puedo decidir O comprar un coche usado

Imp much algo poco no

O O O O l( 1. Si la tienda de coches está en el mismo edificio donde vive Frank

'fl- O O O O 2. Un coche usado será más económico que uno nuevo

O O :s.. O O 3. Si el color es verde, porque éste es el color favorito de Frank
O O O )( O 4. Si cubica como mlnirno 200
O O O O ji( 5. Un coche grande y espacioso es mejor que un coche compacto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
El [tem más importante O O O O )':. O O O O

Segundo más importante O � O O O O O O O
Tercero más importante O O )( O O O O O O
Cuarto más importante ?( O O O O O O O O

En nuestro ejemplo de respuestas, el primer ítem fue considerado como

irrelevante, el segundo como una asunto crítico para tomar la decisión, el tercero

tenía solamente una moderada importancia, el cuarto ítem no estaba tan claro para

que la persona repondiera que 200 era bueno o no, por lo que se marco "no"; el

quinto tenía también importancia crítica.

Mira como el ítem más importante procede de uno de los ítems

marcados a la izquierda. Para decidir entre el n22 y el n25, una persona debería de

releer los ítems, entonces decidir cual de ellos es el más importante y cuál es el

segundo más importante, etc.



A continuación te presentamos las historias a analizar. Lee la primera y

después ve a la hoja de respuestas para dar tu opinión. Una vez cunplimentados
los ítems más importantes de la historia, vuelve a esta página para leer la siguiente
historia. Por favor, recuerda que debes llenar las casillas y redondeles con una

cruz a lapiz o bolígrafo negro, sin ninguna corrección.



DEFINING ISSUES TEST

DIT Unlverslty ot Mlnnesota. J.Rest

nll..EMAS

HEINZ y EL MEDICAMENTO

En Europa una mujer estava a punto de morir de una forma especial de

cancer. Según los doctores, existía un medicamento que la podía salvar. Se trataba de

una forma de radio que un farmacéutico de la ciudad había descubierto recientemente. El

medicamento era muy caro de producir, pero el farmacéutico multiplicaba por dos su

coste. Él pagaba 200 dólares por el radio pero obligaba a pagar 2000 dólares por una

pequeña dosis de medicamento. El marido de la mujer enferma, Heinz, recurrió a todo el

mundo para conseguir el dinero que le hacia falta, pero sólo pudo recoger unos 1000

dólares, es decir, la mitad de lo que costaba. Le dijo al farmacéutico que su mujer se

moría, le pidió que le vendiese el medicamento más barata o le permitiese pagar más

adelante. Pero el farmacéutico le dijo: -No, yo he descubierto el medicamento y quiero
sacar dinero de ello-. De esta forma Heinz se desesperó y empezó a pensar en entrar en el

almacen del farmacéutico y robar el medicamento para su mujer. ¿Debería Heinz robar el

medicamento?

EL PRISIONERO FUGITIVO

Un hombre fue condenado a prisión durante diez años. Después de un año se

escapó de la carcel y se fué a otro lugar del país. Cambió de nombre y se hizo llamar

Thompson. Trabajó durante ocho años y poco a poco, ahorró suficiente dinero como

para comprar su propio negocio. Es justo con sus clientes, ofrece buenos salarios a sus

trabajadores y la mayoría de los beneficios los da a beneficiencia. Un día, la Sra. Jones,

una vieja vecina, lo reconoce como el hombre que escapó de la careel hace ocho años y a

quien la policía andaba buscando. ¿Deberá la Sra. Jones decírselo a la policía? ¿deberá
denunciar al Sr. Thompson para que éste vuelva a la careel?



EL DIARIO ESCOLAR

Fred, un estudiante de instituto, quería hacer un periódico para los

estudiantes, a fin de que éstos pudieran expresar sus propias opiniones. Quería hablar

contra el uso de la fuerza militar en los conflictos internacionales y en contra de ciertas

normas escolares como la de prohibir a los alumnos que lleven el pelo largo.

Cuando Fred empezó su diario pidió permiso al director. Éste le dijo que

contaba con su conformidad pero con la condición de que él revisara todos los artículos y

los aprobara.antes de cada publicación Fred estuvo de acuerdo y le dió los artículos para

que los revisara. El director los aprobó todos y Fred publicó dos dirarios en dos

semanas.

El director tenía la esperanza de que el diario no tuviera mucho éxito. Pero

los estudiantes estuvieron muy contentos con el diario y empezaron a organizar protestas
contra la regulación del corte de pelo y otras normas escolares. Algunos padres,
enfadados, se manifestaron en contra de.las opiniones de Fred. Llamaron al director para
decirle que el diario no era acceptable y que no debía publicarse más. Como resultado de

toda esta polémica el director pidió a Fred que dejara de publicar el periódico. Le dió

como argumento el hecho de que sus actividades impedían el habitual funcionamiento de

la escuela. ¿Debería el director parar la publicación del diario?

EL DILEMA DEL DOCTOR

Una mujer estaba muriéndose de un cáncer incurable y sólo le quedaban seis

meses de vida. Se encontraba sometida a un terrible dolor, pero estaba tan débil que una

dosis elevada de droga tranquilizante como la morfina podía provocarle la muerte

repentina. Estaba delirante y enloquecida por el dolor. En los períodos de calma le pedía
al doctor que le diera la suficiente dosis de morfina como para morir. Decía que no podía
soportar el dolor y que, de todas formas, iba a morir pocos meses después. ¿Debería el

doctor proporcionarle la dosis de morfina para que muriese?



WEBSTER

El Sr. Webster era el propietario y director de una gasolinera. Quería
contratar a un mecánico para que le ayudara, pero era difícil encontrar mecánicos

capacitados. La única persona que encontró fue el Sr. Lee. Parecía un buen mecánico,

pero era chino. Aunque el Sr. Webster no tenía nada en contra de los orientales, tenía

miedo de contratarlo porque a muchos de sus clientes no les gustaban los orientales. Si el

Sr. Lee trabajaba en su gasolinera podía perderlos.

Cuando el Sr. Lee le preguntó al Sr. Webster si le daba trabajo éste le

contestó que ya había contratado a otra persona. Pero el Sr. Webster realmente no había

contratado a nadie, ya que no encontraba a nadie que fuese tan buen mecánico como el

Sr. Lee. ¿Debería el Sr. Webster contratar al Sr. Lee?

UNA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES

En 1960, en la Universidad de Harvard, había un grupo de estudiantes que

se hacían llamar "Estudiantes para una Sociedad Democrática" (ESD). Los estudiantes de

la ESD estaban en contra de la guerra del Vietnam y en contra los programas de

entrenamiento del ejército que mandaba a los muchachos a pilotar aviones a Vietnam.

Mientras la guerra duraba, los estudiantes de la ESD pidieron que Harvard diera fin a

estos programas de entrenamiento. Esto significaba que los estudiantes de Harvard no

podían acceder a dichos programas como parte de un curso normal y por lo tanto, no

podrían obtener puntos de ese curso para su licenciatura..

Los profesores de Harvard estaban de acuerdo con los estudiantes de la ESD.

y votaron en este sentido, para que dichos programas no fueran cursos universitarios.

Pero el Rector de la Universidad tenía un punto de vista distinto. Decía que los

programas del ejército debían ser un curso más de los de la Universidad.

Los estudiantes de la ESD sabían que el Rector de la Universidad no haría

caso de lo que habían votado los profesores y que mantendría el curso. Así, que

realizaron una marcha hacía el edificio de la administración de la universidad y obligaron
a todos a salir de él. Decían que tomaban el edificio para forzar al Rector de Harvard a

suprimir el programa de entrenamiento de la armada como un curso universitario.

¿Tenían los estudiantes derecho a tomar el edificio de la administración?



4. ¿El Sr. Thompson ha pagado su deuda a la sociedad?

I I I 5. ¿La sociedad está olvidando lo que el Sr. Thompson esperaría con todo su derecho?

I I I 6. ¿Qué beneficios supondrían las cárceles aisladas de la sociedad, especialmente

para un hombre caritativo?

o
E

.(ij

�����
I I I I I
I I I I

EL PRISIONERO FUGITIVO

o Deberá ser denunciado O No puede decidir O No deberá ser denunciado

1. ¿El Sr. Thompson no ha probado durante suficiente tiempo que es buena persona?

2. ¿Cada vez que alguien ha cometido un crimen y escapa del castigo, provoca que se

produzcan más crimenes?

3. ¿Estaríamos mejor si no hubiera cárceles ni existiera la presión del sistema legal?

7. ¿Puede ser alguien tan cruel y frío que mande al Sr. Thompson a la cárcel?

8. ¿Sería justo para todos los prisioneros que han cumplido toda la sentencia que

el Sr. Thompson quedara en libertad?

9. ¿Era la Sra. Jones una buena amiga del Sr. Thompson?

10. ¿No sería deber de un ciudadano denunciar a un criminal evadido, sin tener en

cuenta las circunstancias?

11. ¿De qué modo se presta un mejor servicio a la voluntad popular y al interés público?

12. ¿El ir a la cárcel supone algo bueno para el Sr. Thompson o sirve para proteger a

alguien?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Item más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más im portante
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EL DIARIO ESCOLAR

o Debería pararse o No puede decidir O No debería pararse

1. ¿ El director tiene mayor responsabilidad ante los estudiantes o ante los padres?

2. ¿Dió el director su palabra de que el diario se publicaría por un período de tiempo largo

o solamente prometió que lo aprobaría de número en número?

3. ¿No empezarían los estudiantes a protestar incluso más si el director suspendiese el

diario?

4. ¿Cuando el bienestar de la escuela se ve amenazado, tiene el director derecho a dar

órdenes a los estudiantes?

5. ¿El director tiene la libertad de decir "no" en este caso?

6. Si el director suspendiese el diario impediría que se discutieran problemas más

importantes.

7. Si las órdenes del director van a provocar que Fred pierda la fé en el director.

8. Si Fred es realmente leal a la escuela y patriota para con su país.

9. ¿Qué efecto tendrá la prohibición del diario en la educación de los estudiantes en su

pensamiento crítico y su juicio?

10. Si Fred, en todo caso, está violando los derechos de los demás al publicar sus propias

opiniones.

11 . Si el director debe dejarse influir por algunos padres enfadados aun cuano él es quien

mejor sabe lo que ocurre en la escuela.

12. Si Fred estaba usando el diario para mostrar su disconformidad y fomentar el odio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

lIem más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante
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EL DILEMA DEL DOCTOR

o Debería proporcionar a la
Sra. una sobredosis para
que muriese

o No puede decidir O No debería proporcionarle
la sobredosis

1. Tanto si la familia de la mujer está a favor de darle la sobredosis como si no.

2. El Doctor está sometido a las mismas leyes que todo el mundo si le proporciona una

sobredosis y la mata.

3. Si la gente estaría mejor sin que la sociedad rigiera sus vidas e incluso sus muertes.

4. Si el Doctor puede hacer ver que ha sido un accidente.

5. El Estado tiene derecho a forzar la existencia de aquellos que no quiere vivir.

6. ¿Cuál es el valor de la muerte desde la perspectiva de la sociedad sobre los valores

personales?

7. Si el Doctor siente lástima por el sufrimiento de la mujer o se preocupa por lo que la

sociedad pueda pensar.

8. Ayudar a dar fin a otra vida supone siempre un actor responsable de cooperación.

9. Si solamente Dios puede decidir cuando puede morir una persona.

10. ¿Qué valores se ha establecido el Doctor en su propio código de comportamiento?

11. ¿Puede la sociedad dejar a cualquiera finalizar su vida cuando éste quiera?

12. ¿Puede la sociedad permitir el suicidio o facilitar la muerte y al mismo tiempo proteger

la vida de las personas que quieren vivir?

Item más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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I I I

WEBSTER

o Debería haber contratado O No puede decidir
al Sr. Lee

O No debería haberle
contratado

1. ¿El propietario de un negocio tiene derecho a tomar sus propias decisiones?

2. Si hay una ley que prohibe la discriminación racil en los contratos laborales.

3. Si el Sr. Webster tiene prejuicios contra los orientales o si no tiene nada personal en

contra para no aceptar al empleado.

4. Si contratar a un buen mecánico o tener en cuenta los deseos de los clientes es lo

mejor para su negocio.

5. ¿Qué diferencias individuales deberían ser relevantes para decidir cómo deben

cumplirse las reglas de la sociedad?

6. Si debería abandonarse completamente el avaro y competitivo sistema capitalista.

7. La mayoría de la gente en la sociedad del Sr. Webster es como sus clientes o está

en contra de los prejuicios.

8. Si contratar a un hombre capaz como el Sr. Lee es una forma de aprovechar un talento

que de otra manera de perdería para la sociedad.

9. ¿Rechazar al Sr. Lee para el trabajo sería coherente con las creencias morales del

Sr. Webster?

1 O.¿Podría el Sr. Webster tener un corazón tan duro como para negarle el puesto de

trabajo sabiendo cuánto significa para el Sr. Lee?

11. Si el mandamiento cristiano de amarás a los otros como a tí mismo puede aplicarse en

este caso.

12. Si alguien se encuentra necesitado, deberá ayudársele sin tener en cuenta lo que

éste nos aporte.

Item más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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UNA ASOCIACiÓN DE ESTUDIANTES

o Asaltarlo o No puede decidir o No asaltarlo

1. Los estudiantes están realmente ayudando a la demás genete o solamente lo hacen

por que sí.

2. ¿Tienen los estudiantes el derecho a asaltar cualquier propiedad que no les pertenezca?

3. ¿Se dan cuenta los estudiantes de que pueden ser arrestados y multados e incluso

expulsados de la escuela?

4. El asaltar el edificio podrá beneficiar a la larga a más gente y más intensamente.

5. Si el Rector se mantuvo dentro de los límites de su autoridad ignorado el voto de los

profesores.

6. El asalto enfadará a la gente y dará mala fama a los alumnos.

7. El asaltar un edificio es coherente con los principios de justicia.

8. El permitir a los estudiantes asaltar un edificio puede animar a otros estudiantes a hacer

lo mismo.

9. El Rector provocó el malentendido contra sí mismo por ser tan poco razonable y poco

cooperativo.

10. Si el funcionamiento de la universidad deberá estar en manos de unos pocos

administradores o en manos de todos.

11. Los estudiantes siguen principios que creen estar por encima de la ley.

12. Si las decisiones de la universidad deben ser respetadas o no por los estudiantes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Item más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante
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DEFIHIHG IS S UES TEST

DIT University ot Minnesota. J.Reat

Opiniones acerca de problemas sociales

El obJetivo de este cuestionario es ayudar a comprender cómo piensan las

personas acerca de los problemas sociales. Gente distinta tiene diferentes opiniones acerca

ce lo correcto y lo incorrecto. No existen unas respuestas "correctas" para determtnados

prooíemas, al revés de lo que pasa con los problemas de matemáticas. Nos gustarla que
nos contaras qué piensas acerca de varias historias problemáticas.

Te pediremos que leas una historia de este folleto. Después deberás responder
a una serie de preguntas marcando tus respuestas en una hoja aparte. A continuación te

daremos más detalles de cómo rellenar tus respuestas. Es importante que para llenar la

hoja de respuestas uses una cruz X.

En este cuestionario te pedimos que leas una historia y que luego respondas las

cuestiones referidas a la misma en la hoja de respuestas. Para llusírar cómo queremos que
lo hagas, te presentamos el ejemplo sigUiente:

fR4.\k..75t"O rEL cooe

WfC'i,xo M estedopemando encomptlYSe uncoche. Estic&Md� liene dos ooÓ$.!"§8/"16 un ouen J:.lIeldo. El

coco« q.lle compre smsu coche 18I1"IiIi8t: LQ v.m'pn ¡- 81lmlMi� /)Me8/' ptJr 18 ct.lld8d e MinI) pn r de

1r8C8CtOtUS. /nien!8/?(fQ deddit'q.llé'c(I('heCMtpr8l; ft'tYtci$cQse (fiQ"cuen!e de que (febié (fe consldeNmuc/w

cuestimes. ptJrejempl� ¿deberleCM'lpt'B/' un cQClle p¡wtde Q pequenó ptJrC8S!le�c8I7tith.d de dinero.?

S'ele OCWWUt"IMCfISMelenerenc.llen!e.

QUE;rem08 resaltar que el ejemplo no trata un problema socia" pero igualmente
va. a servr para ilustrar nuestras instrucciones. Después de leer una historia, deberemos

acudir a la hoja de respuestas y buscar la sección a la que corresponde esa historia. Pero

en este ejemplo presentaremos las cuestiones a continuación (con una pequeña muesra de

preguntas). Date cuenta de que todas tus respuestas deberán anotarse en una hoja de

respuestas separada.
Primero, sobre la hoja de respuestas para cada historia deberás responder tal y

como indican las recomendaciones de lo que la persona debería hacer. S i estás a favor de

una acción u otra (incluso si no estás completamente seguroJa), indica cuál es. S i no estás a

favor de ninguna acción, deberás marcar el círculo de "no puedo decior".



Segundo, I�� cada uno d� los ítems mmerados d�1 1 al 12. Pi�nsa en la

cuestión que preserta cada uno. Si esa cuestión �s important� a la hora d� tomar una

cecíslón en un aspecto u oírc, ertoncee marca con una cruz la casilla "important�". Si esa

cuestión es relevante, pero no totalmente decisiva, marca "mucho", "algo", o "poco",
dependiendo de la importancia que tenga dicha cuestión para ti. Podrás marcar muchos

ítems como "importante" (o con algún nivel de importancia). t--Jo hay un número fijo de ítems

que deben ser marcados de un nivel u otro.

Tercero, después de haber realizado todas las señales de la. izqui�rda con un

tota I de 1 2 ítems} deberás respo nder los de la parte i nf�rior para buscar � I ít�m q u�

consideras más importante de todos. Elig� de enlr� todos los ít�ms que tienes, incuso si no

les has dado el "importante", el que consideras más importante o decisivo (en relación a los

demás). Después haz lo mismo con el segundo más importante, el tercero y el cuarto.

MUESTRA DE ITEMS y MUESTRA DE RESPUESTAS

F¡::,;rusco y EL COCHE. X comprar un coche nuevo o !"JO puedo oecunr O comprar un COCh�

usado

ir:ir muer, aiao poco no

el (¡ o o x

X o (1 o o
1\ U )l. o o

Ij o o o 'JI
K (! o o o

El itern mas Importante

Segundo mas importante
Tercero mas Importante
Cuartel mas Importante

1.51 ia uenca de coches esta en el mismo eo.nc:o donOf

vive Francrsco
::? 51 un coche usado sera más econormco Que uno nuevo

3. S; el color es verde, porque este es el color ravcnto de

Franciscco
4. SI cubica como rmmrno 200
5. Si un coche grande y esoacroso es mejor que un coche

fuerle

2 3 4 � 6 7 o 9

� 3 4 5 6 7 t: 9
2 J. 4 5 Ó 7 e Si
') .. � t: 6 7 8 CJ.J �,

En nuestro ejemplo de respuestas, el primer ítem fue considerado como

itrele\'ante� el segundo como una cuestión importante para tomar la decisión; el tercero tenía
solament� una importancia moceraca: el cuarto ítem no estaba tan claro para que la

persona repondiera que 200 era bueno o no, por lo que se marcó "no"; el quinto tenía
también una importancia decisiva.

FfJate cómo el �em más Importante precede de uno de los �ems marcados a la

izquierda. Para. decidir entre el n�2 y el n!5, una persona debería. de releer los ít.ems y
�ntonces decidir cuál de ellos es el más importante y cuál el segundo más importante} etc,
así hasta llegar al cuarto.



/J. continuación te presentamos las historias a analizar. Lee la primera y después
ve a la hoja de respuestas para dar tu opinión. Una vez cumplimentados los items más

importantes de la historia) vuelve a esta página para leer la siguiente historia. Por favor)
recuerda que debes llenar las casillas y círculos con una cruz a lápíz o bolígrafo negro) sín

ninguna corrección.



DEFIHIHG IS S UES TEST
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DILEMAS

LUIS Y EL MEDICAMENTO

Una muier estaba a punto de morir d€' una forma especial d� cáncer.

Según los doctores, existía un medícamerro que la podía salvar. S� trataba d� una

rorma de radio que un rarmacéuico oe su ciudad había oescuoíerto r�clentem�nt�. El

medicamento era mu}.' caro de fabricar, pero el rarmacéuaco aumentaba diez veces

más el coste de hacerlo. Pagaba 2000 pesetas por radio, pero obligaba a pagar
20.000 pesetas por una pequeña dosis d� medicamento. El marido de la mujer
errerma, Luis, recurrió a todo el mundo para conseguir el cínero que le hacía falta,

pero sólo pudo recoger unas 1 0.000 pesetas, es decir, la mitad d� lo que costaba. LE'

dijo al rarmacéuíco que su mujer se moría y le pidió que le vendi�se el medicamento

más barato o que le permnese pagar más adelante. Pero el fam1acéutico lE' dijo: -No,
yo he descubierto �I meokamento y quiero sacar dinero de euo-. Por ello, Luis S�

desesperó y empezó a pensar en entrar en el almacén del rarmacéuíco y' robar el

medicamento para su mujer. ¿Luis debería robar el medicamento?

EL PRIS IONERO FUGITIVO

Un hombre fue condenado a prisión durante diez años. Después de un

año ..
se escapó de la carcel y se fué a otro lugar del país. Cambió oe nombre y S� hizo

llamar GÓmez. Trabajó durante ocho años y, poco a poco, ahorró suficiente dinero

como para. comprar su propio n�gocio. Es justo con sus cnertes, ofrece buenos

salarios a sus traba.jadores y la mayoría d� sus ganancias las da a beneficiencia. Un

día, la Sra. Villar, una conocida vecina, lo reconoce como el hombre que escapó de la

cárcel hace ocho años y a quien la policía estaba buscando. ¿La Sra. Villar debería

oecrselo a la policía? ¿Debería denunciar al Sr. Góm�z para que éste vuelva a la

cárcel?

EL PERIODICO ES COLAR

S�rglo, un alumno oe Instituto, quera nacer un períóoíco para los

estudiant�s, a. fin de que éstos pudieran expresar sus propias opiniones. En él quería
hablar contra el uso de la fuerza militar en los conflictos internacionales y contra

ciertas normas escolares, como la de prohibir a los alumnos que salgan fuera. del

c� nlro duro. nte e I recreo.



Cuando Sergio empezó a hacer su periódico} pidió permiso al director.

t:ste le dijo que contaba con su conformidad} pero con la condición de que antes de

cada publicación pudiera revisar personalmente todos los artículos y los aprobara.
Sergio estuvo de acuerdo y le dió los artículos para que los revisara. El director los

aprobó todos y Sergió publicó dos números en dos semanas.

El director tenía la esperanza de que el periódico no tuviera mucho éxito.

Pero los estudiantes estuvieron muy contentos con él y empezaron a organizar
protestas contra la regulación de permanecer en el cenro durante los recreos y otras

normas escolares. Los padres} enfadados} eran contrarios a las opiniones de Sergio.
Llamaron al director para decirle que el periódico no era aceptable y que no debía

publicarse más. Como resultado de toda esta polémica} el director pidió a Sergio que

dejara de publicarlo. Le dió como argumento el hecho de que sus actividades

impedían el habitual funcionamiento de la escuela. ¿Debería el director parar la

publicación del periódico?

EL DILEMA DEL DOCTOR

Una mujer estaba muriéndose de una enfermedad incurable y sólo le

quedaban seis meses de vida. Se encontraba sometida a un terrible dolor} pero
estaba tan débil que una dosis elevada de una droga tranquilizante como la morfina

poda provocarle la muerte repentlnament�. Estaba delirante y enloquecida por el

dolor. En los periodos de calma le pedía al doctor que le diera la suficiente dosis de

morfina como para morir. Decía que no pod ía soportar e I dolor y que} de todas formas}
iba a morir pocos meses después. ¿Debería el doctor proporcionarle la dos is de

morfi na para que muriese?

El SR. MOllNA

El Sr. Molina era el propietario y director de una gasolinera. Quería

contratar a un mecánico para que le ayudara, pero era difícil encontrar mecánicos

capacitados. La única persona que encontró fue el Sr. Lee} emigrante chino. Parecía

un buen mecánico. Aunque el Sr. Molina no tenía nada en contra de los orientales} le

daba miedo contratarlo porque a muchos de sus clientes no les gustaban los

orientales. Podía perderlos si el Sr. Lee trabajaba en su gasolinera.
Cuando el Sr. Lee le preguntó al Sr. Molina si le daba trabajo éste le

contestó que ya había contratado a otra persona. Pero el Sr. Molina realmente no

había contratado a nadie. No encontraba a nadie que fuese tan buen mecánico como

el Sr. Lee. ¿Debería el Sr. Molina contratar al Sr. Lee?
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LUiS Y EL MEDICAMEHíO

(___.i Deberíercber
'-o (_�) No puedo decidir (O'; No debería robar

\._./

1. Si las leyes de lacomunidad deben menten er'$ e siempre.

2. Si es algo nalureJ que un mendo enamorado se preocupe tanto persu mujer que llegue

incluso a robar.

3. Si Luis est.á dispuesto aemesgerse F.I. que le disparen como aun laodrón o alralacércel

por M.berrobado el medicamento que le podríaa.yudar.

4. Si Luis sabe pelear o conoce a gent.e que luchamuy bien.

5. Si LuiHobaparuímismo 010 ha.cesolemente p8raayudar8.8Jguienmá�.

6. Si IF.I. pa! ent e del fannac é ut.ic o P OP3 U invent o tí en e q u e res p eters e.

7. Si el val or d e la \� da. es más im p ortant. e q u e la. m u ert e, a nivel e ocial e in di\� d ueí.

8. Si ha.y que pensar en qué vslores se han de basarlas leyes que gobieman la manera de actuar de

las pers onas unas con otras.

9. Si el farmacéutico tendrála oportunidad de esconderse tras unaleyinútil que,

de todas termas, sólo protege alos ricos.

1 O.Si en este caso le.ley está por encima de cualquier otra. raz ón pmcualquiermiembro

de tasocledad.

11. Si el farmacéutico merece serrobado persu avaricia ycrueldad.

12. Si robar en esta circ unstancia e onlleva mayor beneficio pera la sociedad o ne.

Item mas Importante 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 .. 5 6 1 8 9 10 11 12El $egundo mils Importante

1 2 3 .. 5 8 1 8 9 10 11 12El tercero mas Importante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12El cuarto más Importonte



EL PRIS laNERO FUGITIVO

() Debería serreportedc C) No puedo decidir
,.-.., ,

'.__) No debenaser
r�portado

1. Si el Sr. Gómez no ha probado durante suficiente tiempo Que es una buena persona.

2, Si cada vez Que &lguien hacometido un crimen y escapa del castigo, provoca que se

pro d uzcen más crunen es.

3. Si estefl8lTlos mejorsi no hubieran cmeles ni e>dstiere. la presión del sistem�.legel.

4, Si el Sr. Gómez ha pagado su deudaalasociedad.

5. Si lasociedad está 01""; dando lo Que el Sr. Gómez esperaríacon todo su derecho.

6. Si hay que pensar qué beneficios supondrían las cárceles aisladas de laso-

ciecad, especialmente para. un hombre caritaJ.ivo.

7. Si alguien puede serten cruel y tan frío como pata. men dar al Sr. Gómez a la cérc el.

8. Sí sería justo paratodos los prisioneros Que han cumplido todalasentencia Que el

Sr. Gómez Quedara. en libertad.

9. Si la Sra. Vülareraunabuenaamigadel Sr. GÓmez.

1 O.Si es el deber de un cludaden» reportara un criminal eV8.dido, sin tener en cuenta.

las cire unstancias.

11. Si hay que pensar de qué modo se presta un mejorseMcio ala voluntad populary

al interés público.

12. Si el iralacárcel supone &lgo bueno para. el Sr. Gómez o sirve para. protegera

alguien.

Item más Importonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El segundo más Importante

El tercero mas Importante

El cuarto mós Importante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



11. Si el director debe dejarse influir poralgunos pa.dres enfadados aun cuando supiera

q u e de b e hec er lo m ej or pera elt uncí onamí ent. o d e la e8Cu ela

12. Si Sergio estaba usando el periódico p8l'8.mostl'8!su dísconf ormidad yfomentarla

rivalidad.

Item más Importante 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1 1 12

El segundo más Importante 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1 1 12

El tercero mtas Importrsnte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

El cuarte más Importrsnte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El PERIOOrCO ESCOlAR

() Debería pararse () No puedo decidir () No debería pararse

1. Si el directort.iene me.yorresp on,abilí dad ante 11)$ est.udiantes o ente los padres.

2. Si el dírector dió su palabra de que el diario se publicaría por un periodo de tiempo largo

o solamente prometió que lo aprobaría de número en número.

3. Si los estudiantes empezarían a protestar, incluso más, si el drectoreuspendeee el

periódico.

4. Si el directorliene derecho 8. der órdenes aloe estu dil.lntes cuendo el bienestar de 18.

escuetase ve emenzado.

S. Si el directortiene Ialibertad de decir"no" en este caso.

6. Si ha')" que tenerencuenta que,eJ parar el directorJaredacción del periódico, e'vitaría

que se discutieran problemas más importantes.

7. Si las órdenes del directorvan a provocar que Sergio pi erda la. confianza en el director.

a. Sí Sergí 1) e' reeJm enl e I eaJ a le, ese u ele. y patri ota p�re. e on 'u peis.

9, Si h�v que penMf qu� efecto tendríala prohibición del periódico en la educe.ción de los su

e$t'Jdientes, en su pensamiento crítico vsu juicio.

10. Si Sergio, en todo caso, esté. 'violando los derechos de los demás al pUblicar sus

propias opiniones.



EL DILEMA DEL DOCTOR

O Deberís. proporcionarais.
Sra. una s obre d osís para
que muriese

()No puedo decidir (---) No debería proporcionarle.�

lasobredosís

1. Si no importa que la familia de lamujer está a favor de darle lasobredosis o no.

2. Si hay que pensar que el doctor estásometido alas mismas leyes que todo el mundo

en el caso que le proporcionara unasobredosis ylamatara.

3. Si la gente estaríamejorsin que lasociedad rigierasu -v; da e incluso su muerte.

4. Si el doctor puede hacer ver que hasido un accidente.

5, Si el Estado tiene derecho a.forzarla exetencía de aquellos QIJe no Quiere v;v;r.

6. Si hay que pensar, desde la perspectiva de Iasociedad, qué representa el valor de la

muerte sobre los valores personales.

7. Si el doctorsiente lástima por el sufrimiento de la,mujer o se preocupa porlo que la

sociedad pueda pensar.

8. Sí ayudara.darfin a otra -v;dasupone siempre un actorresponsable de cooperación.

9, Si solamente Dios puede decidircumdo puede morir unF.t. persone..

10. Si hay que pensarcuáJes son los valores que se ha establecido el doctor en su propio

código de comportamiento.

11. Si lasociedad puede dejar finalizaracualquíerasu -v;dacuando éste quiera.

12. Si lasociedad puede permitir el suicidio o facilitarlamu erte yal mismo tiempo proteger

la 'yjda de las personas que quieren v;v;r.

Item mas Importonte 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12

El segundo más Importonte 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12

El tercero más Importonte

El cuorto más Importonte



El S EÑüH MüLiNA

o Debería habercontratado
el Sr. Lee

o No puedo decidir o No debería haberle
contratado

1. Sí el propieterto de un negocio tiene derecho atornereus propia, decisiones.

2. Si hay unaley que prohibe la discriminación racial en los contratos laborales.

3. Si el Sr. M olína tien e prejuíci os contra I os ori enteJ es o si n o tien e nada p ers onel en

contra de ec e pter el empi ead o.

4. Si contratera un buen mecánico o tener en cuentalos deseos de los clientes es lo

meíor pera su negocio.

5. SI hay qu� pemer qu� direrencl� In dl\otd ueJ es deberíen serrelevsntes pera decidir

cómo deben cumplirse las reglas de lasociedad.

6. Si de b ería aban d onars e e om pI etam ent e el avaro ye om p etitivo síst ema capitalista.

7. Si la mayoría de la gente en Iasociedad del Sr. Molina es como sus clientes o está.

en contra de los prejuicios.

8. Si contratara. un hombre capaz como el Sr. Lee es una f orme de aprovechar un t6Jento

que de etramenerase perderíaperalasociedad.

9. Si el rechazereJ Sr. Lee pera el tra.b�o ser'l8.coherente con las creencias morales del

Sr. Molina.

10.Si el Sr.Molina pOdríatener un corazón tan duro como peranegarle el puesto de

tre.b�o sabiendo cuánto significa pera el Sr. Lee.

11. Si el mendsmiento cristíeno de emeru eles otros como atí mismo puede aplic�e en

este caso.

12. SI se deber'l8.ayuderulguien que se enc u entranecesitado, sin tener en cuentalo que

éste nos aporte.

Item más Importante 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12El segundo más Importante

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12El tercero más Importante

El cuarto más Importante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Opiniones acerca de problemas sociales

El objetivo de este cuestlonano es ayudar a corrprender cómo. piensan las

personas acerca de IQS problemas sociales. Gente distinta tiene diferentes cplniones acerca

d� lo correcto y lo incorrecto. No existen unas respuestas "correctas" para determlnaoos

problemas, al revés de lo que pasa con IQS proolernas de matemáticas. No.s gustarra que
nQS contaras qué piensas acerca de varias historias problemáticas.

Te peoremos que leas una histo.ria de este fo.lleto.. Después deberás responder
a una serie de preguntas marcando. tus respuestas en una hoja aparte. A cornmación te

daremos más detalles de cómo. rellenar tus respuestas. Es importante que para llenar la

hoja de respuestas uses una cruz X.

En este cuesnonarío te pedimos que leas una mstona y que luego. responcas las

cuestio.nes referidas a la misma en la hoja de respuestas. Para ilustrar cómo. queremos que
lo. hagas, te presertamos el ejemplo. sigUiente:

fR.4M..7St'"t"l VEL 1..'"t"'t'"HE.

fttInci.xQ M estadQpffl$6/?do encom�euncocñ«. EsticllMd� tiene aos oo'os .1" gIN'1!l un buen s·ueldQ. B

cocse que compre seré su clJClte 18I't'IiIiN. Lo .v.m' pn r 81 tmbtllo; p8UK por 18 ciud8d e muso pn ir de

1�8CtQnes.lntffll8/7do decldirqué'c(!Cltecom{lf8l; fr8nci5:co,se d/ó"cufflla de que debía de consldmYmuc/W

cuestiMes. p«#MlpI� ¿deberíacompt!l/' un cOChe ptttnde o pequeñoporcMi18 trtistrl8. c8i?lithd de dinerQ?

Se le IJCM/4nmisCQS8Salenerencufflla.

oueremos resaltar que el ejemplo. no. trata un prcolema socíaí pero. igualmente
va. a servr para ilustrar nuestras ínstruccíones. Después de leer una nstona. oeoeremos

acudir a la hoja de respuestas y buscar la sección a la que corresponde esa hístora. Pero.

en �te ejemplo presertarerros las cueshcnes a comnuacíón (con una pequeña muestra de

preguntas). Date cuenta de que todas tus respuestas deberán anotarse en una hoja de

respuestas separada.
Primero, sobre la ho.ja de respuestas para cada nístorta deberás responder tal y

corno indican las recomenoacones de lo. que la persona debería hacer. S i estás a ravor de

una acción u oaa (incluso. si no. estás co.mpletamente seguroJa), indica cuál es. S i no. estás a

ravor de ninguna acción, deberás marcar el círculo. de "no puedo. decidir'.



Segundo, I�� cada uno d� los ítems rumerados del 1 al 12. Pí�nsa �n la

cuestión que presenta cada uno. Sí esa cuestión es importante a la hora 00 tomar una

d�císión en un aspecto u otro, ertoncee marca con una cruz la casilla "ímportant�". S í esa

cuestión es relevante, pero no totalmente decisiva, marca "mucho", "algo", o "poco",
dependiendo de la importancia que tenga dicha cuestión para ti. Podrás marcar muchos

ítems como "importante" (o con algún nivel de importancia). �Jo hay un número fijo de ítems

que deben ser marcados de un nivel u otro.

Tercero, después de haber realizado todas las señales de la izquierda con un

tota I de 1 2 ítems, deberás respo nd�r los de la parte í nf�rior para b uscar � I ít�m q ue

ce ns ideras más importa nte de todos. E I ig� de é ntre todos los ítems que tie nes, i nc uso s i no

les has dado �I"importante", el que consideras más importante o decisivo (en relación a los

demás). Después haz lo mismo con el segundo más importante, el tercero y el cuarto.

MUESTRA DE ITEMS y MUESTRA DE RESPUESTAS

FPANC!SC(l y EL COCHE � comprar un cocne nuevo o no puedo cectorr O comprar un coche

usado

j�D rnuch alce DOCO no

o 1) (1 (1 X

X O o O O
!\ r\ )(. O O

0 " tI o 'J(
� (1 (1 (1 (1

1. SI la tienda de coches esta en el mismo eo!rlclO donce
vive Fr-ancrsco

2. Si un cocne usado será más económico que uno nuevo

3. S; el color es verde, porque este es el color favorito de

Franciscco
4. SI cubica como mimmo 200
5. Si un coche grande y esoacioso es mejor Que un coche

fuerte

Ei ítem mas rmoortante

SegUndO mas Importante
Tercero mas Importante
Cuartel mas rmoor tante

') 3 4 � 6 7 6 9...

" 3 4 5 Ó 7 e 9I

�) jl 4 5 6 7 6 9...

') .j � 5 6 7 él 9

En nuestro ejemplo de respuestas, el primer ítem fue considerado como

irrelevante; el segundo como una cuestión importante para tomar la decisión; el tercero tenía
solamente una importancia moderada; el cuarto ítem no estaba tan claro para que la

persona repondiera que 200 era bueno o no, por lo que se marcó "no"; el quinto tenía
también una importancia decisiva.

FfJate cómo el ftem más Importante procede de uno de los ftems marcados a la

izquierda. Para. decidir enlre el n!2 y el n!S, una. persona debería. de releer los ítems y
entonces decidir cuál de ellos es el más importante y cuál el segundo más importante, etc,
as í hasta llegar al cuarto.



P. continuación t� presenamos las historias a analizar. Lee la primera y después
ve a la hoja de respuestas para dar tu opinión. Una vez cumplimentados los ítems más

roportartes d� la historia, vuelve a esta página para I�er la siguiente historia. Por favor,
recuerda que debes llenar las casillas y círculos con una cruz a lápiz o bolígrafo negro, sin

ninguna corrección.
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DILEMAS

LUIS Y EL MEDICAMENTO
Una mujer estaba a punto d� morir d� una forma �sp�cial d� cáncer.

S�gún los doctores, existía un medicamento que la podía salvar. Se trataba de una

forma d� radio que un rarmacéuíco de su ciudad había descubierto reclentement�. El

medicamento era mu}.' caro de fabricar, pero el farmacéutico aumentaba diez veces

más �I coste de hacerlo. Pagaba 2000 pesetas por radio, pero obligaba a pagar
20.000 pesetas por una pequeña dosis de medicamento. El marido de la mujer
enferma, Luis, recurrió a todo el mundo para conseguir el dinero que le hacía falta,
pero sólo pudo recoger unas 10.000 pesetas, es decir, la mitad de lo que costaba. Le

dijo al rarmacéuíco que su mujer se moría y I� pidió que le vendies� �I medícamerto

más barato o que le permitiese pagar más adelante. Pero el farmacéutico le dijo: -No,
yo he descubierto el medicamento y quiero sacar dinero de €0110-. Por ello, Luis se

desesperó �I empezó a pensar en entrar en el almacén del farmacéutico y robar el

medicamento para su mujer. ¿Luis debería robar el medicamento?

EL PRIS IONERO FUGITIVO

Un hombre fue condenado a prisión durante diez años. Después de un

año, se escapó de la cárcel y se fué a otro lugar del país. Cambió de nombre y se hizo

llamar GÓmez. Trabajó durante ocho años V, poco a poco, ahorró suficiente dinero

como para comprar su propio negocio. Es justo con sus clientes, ofrece buenos

salarios a sus trabajadores y la mayoría de sus ganancias las da a beneñciencla. Un

día, la Sra. villar, una conocida vecina, lo reconoce como el hombre que escapó de la

cárcel hace ocho años y a quien la policía estaba buscando. ¿La Sra. Villar debería

decírselo a la policía? ¿Debería denunciar al Sr. Gómez para que éste vuelva a la

cárcel?

EL PERIODICO ES COLAR

SergIo, un alumno de Instituto, quera hacer un perl6dlco para los

estudiantes, a fin de que éstos pudieran expresar sus propias opiniones. En él quería
hablar contra el uso de la fuerza militar en los conflictos internacionales y contra

ciertas normas escolares, como la de prohibir a los alumnos que salgan fuera del

ce nITo dura nte e I recreo.



Cuando Sergio empezó a hacer su períóokc, pidió permiso al director.

t:ste le dijo que contaba con su conformidadl pero con la condición de que antes de

cada publicación pudiera revisar personalmente todos los artículos y los aprobara.
Sergio estuvo de acuerdo y le dió los artículos para que los revisara. El director los

aprobó todos y Sergió publicó dos números en dos semanas.

El director tenía la esperanza de que el periódico no tuviera mucho éxito.
Pero los estudiantes estuvieron muy contentos con él y empezaron a organizar
protestas contra la regulación de permanecer en el centro durante los recreos Y otras

normas escolares. Los paeres, enfadadosl eran contrarios a las opiniones de Sergio.
Llamaron al director para decirle que el periódico no era aceptable y que no debía

publicarse más. Como resultado de toda esta polémíca, el director pidió a Sergio que

dejara de publicarlo. Le dió como argumento el hecho de que sus actividades

impedían el habitual funcionamiento de la escuela. ¿Debería el director parar la

publicación del periódico?

EL DILEMA DEL DOCTOR

Una mujer estaba muriéndose de una enfermedad incurable y sólo le

quedaban seis meses de vida. Se encontraba sometida a un terrible color, pero
estaba tan débil que una dosis elevada de una droga tranquilizante como la morfina

poca provocarle la muerte repentinamente. Estaba delirante y enloquecida por el

dolor. En los periodos de calma le pedía al doctor que le diera la suficiente dosis de

morfina como para morir. Decía que no podía soportar el dolor y que, de todas termas,
iba a morir pocos meses después. ¿Debería el doctor proporcionarle la dosis de

morfi na para que muriese?

EL SR. MOllNA

El Sr. Molina era el propietario y director de una gasolinera. Quería

contratar a un mecánico para que le ayudara, pero era difícil encontrar mecánicos

capacitados. La única persona que encontró fue el Sr. Leel emigrante chino. Parecía

un buen mecánico. Aunque el Sr. Molina no tenía nada en contra de los onenales, le

daba miedo contratarlo porque a muchos de sus clientes no les gustaban los

orientales. Podía perderlos si el Sr. Lee trabajaba en su gasolinera.
Cuando el Sr. Lee le preguntó al Sr. Molina si le daba trabajo éste le

contestó que ya había contratado a otra persona. Pero el Sr. Molina realmente no

había contratado a nadie. No encontraba a nadie que fuese tan buen mecánico como

el Sr. Lee. ¿Debería el Sr. Molína contratar al Sr. Lee?
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LUIS y EL MEDICAMENTü
._

o b
I

(._) e enarobar C) No puedo decidir (_) No deberíarobar

1. Si las leyes de lacomunidad deben mentenerse siempre.

2. Si es algo natural que un mando enamorado se preocupe tanto porsu mujer Que llegue

incluso a robar.

3. Si Luis está dispuesto aamesgerse a Que le disparen como a un ladrón o aira.la cárcel

por haberrcbadc el medicamento Que le pOdríaayudar.

4. Si Luís sabe pelear o conoce a gente Que luchamuy bien.

5. Si L uisro ba para sí mism o o lo hac e s olam ent e para ayu dar 8. 8J g ui en més .

6. Si 113. pe! ent e del fermac é utic o por s u invent o ti en e Q u e res p eters e.

7. Si el veJor de la \Á da es más importante que íamuerte, anivel social e indi\1dueJ.

8. Si hay que pensar en qué veJores se han de basarlas leyes que gobieman la men era de actuar de

las p ers onas unas con otras.

9. Si el farmacéutico tendrá la oportunidad de esconderse tras unaleyinúti! que,

de todas formas, sólo protege alos ricos.

10 .Si en este caso Ialey está. por encima de cualquier otre.razón paracualquiermiembro

de tasociedad.

11. Si el farmacéutico merece serrobado porsu avaricia ycrueldad.

12. SI robar en esta circunstancia e onUeva mayor beneficio para la sociedad o no.

Item mas ímpcrtante 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12El segundo mas unnortente

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12El tercero mas Importante

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12El cuarto más Importante
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El PRIS IONERO FUGITIVO

C) Debería serreportado C) No puedo decidir
,--" i

''-.) No deberiaeer
reportado

1. Si el Sr. Gómez no ha probado durante s ufici el"lt e tiempo Que es una buena persona.

2. Sí cada vez Que &Jguien hacornetido un crimen y escapa del castigo, provoca Que se

pro duzcen más crím en es.

3. Si eeteriem os m ej or sí no hu bí eran cm el es ni existi ero. la. presi ón del sist emal e gel.

4. Si el Sr. Gómez ha pagado su deudaalasociedad.

5. Si lasociedad está olvidando lo Que el Sr. Gómez esperaría con lodo su derecho.

6. Si hay Q u e p enser Qué b en efici os s u p on drían las cárc el es aisladas d e la s 0-

ci e dS.d, es p ecialrn ent e pa1"8. un h om bre cl31Ítl3J.ivo.

7. Si alguien puede serten cruel Y tan frío como para.mandereJ Sr. Gómez ale.cérce!

8. Si seriajusto peratodos los prisioneros Que han cumplido lodalasentencia Que el

Sr. Górnez Quedara en libertad.

9. Si la Sra. Víllar ere. una buena ami ga. d el Sr. G óm ez.

1 O.Si es el deber de un ciudadano reportera un criminal evadido, sin tener en cuenta.

las cire unstencíes.

11. Si hay Que pensar de qué modo se presta un mejorservkio ala voluntad populary

&Jinterés público.

12. Si el íralacárcel supone algo bueno para el Sr. Gómez o sirve para protegera

alguien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

Item más Importante

El segundo más Importante

El tercero mas unpertente

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12El cuarto mós Importante



11. Si el director debe deisrse intluir poraJgunos pa.dres enfadados aun cuando supiera

que debe necer!o mejor pera el funcionamient.o de le. escuela.

12. Si Sergio estaba usendc el periódico para m ostrarsu díscontonnidad ytomentarla

rivalidad.

Item mas Importonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

El segundo mas Importonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El tercero mas Importonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

El cuerte mas Importonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

El PERIOOrCO ESCOlAR

(�) De b erie parars e () No puedo decidir () N o de b ería. parars e

1. Si el direct.ortiene me.yorresponM.bilídad 6nte los est.udiantes o ente 10$ padres.

2. Sí el director dió su paJe.bra de que el diano se publicaría por un período de tiempo largo

o solamente prometió que lo aprobaría de número en número.

3. Si los estudiantes empezarían a protestar, incluso más, si el directúrsuspendiese el

periódico.

4. Si el direct.ortiene derecho 8. dar órdenes atos estudientes cuando el bienestar de la.

escuetase ve emenzado.

5. Si el directortiene Ialibertad de decir"no" en este caso.

6. Si ha'y que tener en cuente. que, el parar el directorlaredacción del periódico, evteria

q u e s e disc uti eran pro bl emes más im p ortant es.

7. Si las órdenes del directorvan a provocar que Sergio pierdalacontianza en el director.

B, Si Sergio eHeaJmente leaJ al� escuele, y palMot.e. peracen eu peis.

9, Si h�y qlJe penMf qu� erecte tendríala prohibición del periódico en la educe.ción de 103 su

Mt IJ dlsnt es, en s u p ensemí ent o crític o y s u í uici o .

10, Si Sergio, en todo caso, está. v;ol8rldo los derechos de los demás aJ publicar sus

propias opiniones.



EL DILEMA DEL DOCTOR

O De b ería pro p orcí onar ala
Sra. una s obre d osís para.
que muriese

()No puedo decidir (---) No deberla proporeíonarle
�.

lasobredosís

1. Si no importa que lafamilía de lamujer está a favor de darle íasobredese o no.

2. Si hay que pensar que el doctor estásometido alas mismas leyes Que todo el mundo

en el caso Que le proporcionara unasobredosís ylamalara.

3. Si la gente estaríamejorsin que lasociedad rigierasu �da e incluso su muerte.

4. Si el doctor puede hacerver que hasido un accidente.

S, Sí el Estado tiene derecho e.forzarla existencie. de aquellos QIJe no Quiere -Y;'y;r.

6. Si hay Que pensar) desde la perspectiva. de lasociedad) Qué representa el veJor de la

muerte sobre los valores perseneies.

7. Si el doctorsiente lástima por el sufrimiento de la.mujer o se preocupa porlo Que la

sociedad pueda pensar.

a. Si ayudara dar fin a otra �d8.supone siempre un actorresponsable de cooperación.

9. Si solamente Dios puede decidircuándo puede morir une. persone..

10. Si he.y Que pensercuáes son los veJores Que se ha establecido el doctor en su propio

código de comportamiento.

11. Si lasociedad puede dejar finalizaracualQuierasu �dacuando éste Quiera.

12. Si lasociedad puede pennitir el suicidio o facilítarlamuerte yal mismo tiempo proteger

la. �da de las personas Que Quieren "';"';r.

Item mas Importante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El segundo más Importonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El tercero mas Importonte

El cuarto mas Importonte
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EL S EÑOii MOUr.iÁ

() o e b ería hab er e ontrelad o

eJ Sr. Lee
(_) No puedo decidir

,.,...." ,

l) No debena haberte
contratado

1. Sí el propietario de un negocio tiene derecho etomsrsue propiM decisiones.

2. Si hay unaley que prohibe la discriminación racial en los contratos laborales.

3. Sí el Sr, Molínatiene preju.icios contralos orienteJes o sí no tiene nada personeJ en

contra de er; e pter eJ em pi ead o .

4. Si contratera un buen mecánico otenerencuentalos deseos de los clientes ealo

mejor pera su negocio.

5. Si hay que pemer qu� diterencl� In divi dueJ e, deberíen eerretevsntee pera decidir

cómo deben cumplirse las reglas de lasociedad.

6. Si deberíaabandonarse completamente el avaro ycompetitivo sislemacapñefsta.

7. Si la mayoría. d e la 9 ent e en la e oci e dad d el Sr. M olina es e om o sus cli ent es o está

en contra de los prejuicios.

8. Si contratara. un hombre cepez como el Sr. Lee es uml.forma. de aprovecher un talento

Que de otra.manerase perderíaperalasociedad.

9. Si el rechezerel Sr. Lee para el trab�o seríacoherente con las creencias morales del

Sr. Molina.

1 O.Si el Sr. Malina pOdríatener un corazón tan duro como paranegarle el puesto de

trab�o se.biendo cuánto significa para el Sr. Lee.

11. Si el mandamiento cristiano de amaré" eles otros como atí mismo puede aplicarse en

12. SI se deber'lu.yudere.eJguien que se encuentranecesitado, sin tener en cuentalo que

éste nos aporte.

Item más Importante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El tegundo más Importonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

El tercero más Importonte 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12

El cuarto mln Importante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



VERSIÓ DEFINITIVA EN CASTELLÁ



DEFINING ISSUES TEST

DIT University ot Minnesota. J.Rest

Opiniones acerca de problemas sociales

El objetivo de este cuestionario es ayudar a comprender cómo piensan
las personas acerca de los problemas sociales. Gente distinta tiene opiniones
diferentes acerca de lo correcto y lo incorrecto. No existen unas respuestas
"correctas" para determinados problemas, al revés de lo que pasa con los

problemas de matemáticas. Nos gustaría que nos contaras qué piensas acerca de

varias historias problemáticas.
Te pediremos que leas una historia de este dossier. Después deberás

responder a una serie de cuestiones marcando tus respuestas en una hoja aparte.
A continuación te daremos más detalles de cómo rellenar tus respuestas. Es

importante que para llenar la hoja de respuestas uses una cruz X.

En este cuestionario te pedimos que leas una historia y que luego
respondas las cuestiones referidas a la misma en la hoja de respuestas. Para

ilustrar cómo queremos que lo hagas, te presentamos el ejemplo siguiente:

FRANCISCO y EL COCHE

Francisco ha estado pensando en comprarse un coche. Está casado, tiene dos niños y gana un buen

sueldo. El coche que compre será su coche familiar. Lo usará para ir al trabajo, pasear por la ciudad e

incluso para ir de vacaciones. Intentando decidir qué coche comprar, Francisco se dió cuenta de que

debla de considerar muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿deberla comprar un coche grande o pequeño

por casi la misma cantidad de dinero? Se le oasrten más cosas a tener en cuenta.

Queremos resaltar que el ejemplo no trata un problema social, pero

igualmente va a servir para ilustrar nuestras instrucciones. Después de leer una

historia, deberemos acudir a la hoja de respuestas y buscar la sección a la que

corresponde esa historia. Pero en este ejemplo presentaremos las cuestiones a

continuación (con una pequeña muestra de preguntas). Date cuenta de que todas

tus respuestas deberán anotarse en una hoja de respuestas separada.

Primero, sobre la hoja de respuestas para cada historia deberás

responder tal y como indican las recomendaciones de lo que la persona debería
hacer. Si estás a favor de una acción u otra (incluso si no estás completamente



seguro/a), indica cuál es. Si no estás a favor de ninguna acción, deberás marcar el

círculo de lino puedo decidir".

Segundo, lee cada uno de los ítems numerados del 1 al 12. Piensa en

la cuestión que presenta cada uno. Si esa cuestión es importante a la hora de

tomar una decisión en un aspecto u otro, entonces marca con una cruz la casilla

"muchísimo". Si esa cuestión es relevante, pero no totalmente decisiva, marca

"mucho", "algo", o IpOCO", dependiendo de la importancia que tenga dicha cuestión

para ti. Podrás marcar muchos ítems como "muchísimo" (o con algún nivel de

importancia). No hay un número fijo de ítems que deben ser marcados de un nivel

u otro.

Tercero, después de haber realizado todas las señales de la izquierda
con un total de 12 ítems, deberás responder los de la parte inferior para buscar el

ítem que consideras más importante de todos. Elige de entre todos los ítems que

tienes, incuso si no les has dado el"muchísimo", el que consideras más importante
o decisivo (en relación a los demás). Después haz lo mismo con el segundo más

importante, el tercero y el cuarto.

MUESTRA DE ITEMS y MUESTRA DE RESPUESTAS

FRANCISCO Y EL COCHE: j comprar un coche nuevo o no puedo decidir O comprar un coche
usado

muchfs much algo poco no

O O O O •

O J( O O O
O O " O O
O O O O "
O -. O O O

1. Si la tienda de coches está en el mismo edificio donde vive
Francisco

2. Si unn coche usado será más económico que uno nuevo

3. Si el color es verde, porque éste es el color favorito de Franciscco
4. Si cubica como mfnimo 200
5. Si un coche grande y espacioso es mejor que un coche fuerte

El ftem más importante
Segundo más importante
Tercero más importante
Cuarto más importante

1
O
O
O
O

2
�
O
O
O

3
O
O
JC
O

4
O
O
O

•

5
O

JI.
O
O

En nuestro ejemplo de respuestas, el primer ítem fue considerado como

irrelevante; el segundo como una cuestión importante para tomar la decisión; el

tercero tenía solamente una importancia moderada; el cuarto ítem no estaba tan

claro para que la persona repondiera que 200 era bueno o no, por lo que se marcó

"no"; el quinto tenía también una importancia decisiva.

Fíjate cómo el ítem más importante procede de uno de los ítems

marcados a la izquierda. Para decidir entre el n02 y el nOS, una persona debería de



releer los ítems y entonces decidir cuál de ellos es el más importante y cuál el

segundo más importante, etc., así hasta llegar al cuarto.

A continuación te presentamos las historias a analizar. Lee la primera y

después ve a la hoja de respuestas que está a continuación para dar tu opinión.
Una vez cumplimentados los ítems más importantes de la historia, pasa la página
para leer la siguiente historia. Por favor, recuerda que debes llenar las casillas y

círculos con una cruz a lápiz o bolígrafo negro, sin ninguna corrección.



LUIS Y EL MEDICAMENTO

Una mujer estaba a punto de morir de una forma especial de cáncer.

Según los doctores, existía un medicamento que la podía salvar. Se trataba de

una forma de radio que un farmacéutico de su ciudad había descubierto

recientemente. El medicamento era muy caro de fabricar, pero el farmacéutico

aumentaba dos veces más el coste de hacerlo. Pagaba 2.000 pesetas por radio,

pero obligaba a pagar 20.000 pesetas por una pequeña dosis de medicamento.

El marido de la mujer enferma, Luis, recurrió a todo el mundo para conseguir el

dinero que le hacía falta, pero sólo pudo recoger unas 10.000 pesetas, es decir,
la mitad de lo que costaba. Le dijo al farmacéutico que su mujer se moría y le

pidió que le vendiese el medicamento más barato o que le permitiese pagar más

adelante. Pero el farmacéutico le dijo: -No, yo he descubierto el medicamento y

quiero sacar dinero de ello-. Por ello, Luis se desesperó y empezó a pensar en

entrar en el almacén del farmacéutico y robar el medicamento para su mujer.
¿Luis debería robar el medicamento?
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LUIS V EL MEDICAMENTO

o Debería robar o No puedo decidir o No deberla robar

1.Las leyes de la sociedad deben mantenerse siempre.

2. Es algo natural que un marido enamorado se preocupe tanto por su mujer que llegue

induso a robar.

3. Luis está dispuesto a arriesgarse a que le disparen como a un ladrón o a ir a la cárcel

por haber robado el medicamento que le podría ayudar.

4. Luis sabe pelear o conoce a gente que lucha muy bien.

5. ¿Luis roba para sl mismo o lo hace solamente para ayudar a alguien más?

6.Se ha de respetar la patente del farmacéutico por su descubrimiento.

7. El valor de la vida es más importante que la muerte, a nivel social e individual.

8. Se tiene que pensar en los valores que serán las bases que gobernarán la manera de actuar de

las personas unas con otras.

9. El farmacéutico tendrá la oportunidad de esconderse tras una ley inútil que,

de todas formas, sólo protege a los ricos.

10. En este caso la ley está por encima de cualquier otra razón para cualquier miembro

de la sociedad.

11. El farmacéutico merece que le roben por su avaricia y crueldad.

12. ¿Robar en esta circunstancia conlleva mayor beneficio para la sociedad?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

Item más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante



EL DILEMA DE LA DOCTORA

Un hombre estaba muriéndose de una enfermedad incurable y sólo le

quedaban seis meses de vida. Se encontraba sometido a un terrible dolor, pero
estaba tan débil que una dosis elevada de una droga tranquilizante como la

morfina podía provocarle la muerte repentinamente. Estaba delirante y

enloquecido por el dolor. En los periodos de calma le pedía a la doctora que le

diera la suficiente dosis de morfina como para morir. Decía que no podía
soportar el dolor y que, de todas formas, iba a morir pocos meses después.
¿Debería la doctora proporcionarle la dosis de morfina para que se muriese?
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EL DILEMA DE LA DOCTORA

O Debería proporcionar al Sr. O No puedo decidir
una sobredosis para que
muriese

O No debería proporcionarle
la sobredosis

1. ¿Es importante que la familia del enfermo esté a favor de darle la sobredosis o no?

2. Se ha de pensar que la doctora está sometida a las mismas leyes que todo el mundo

en el caso que le proporcionara una sobredosis y lo matara.

3. La gente estaría mejor sin que la sociedad rigiera sus vidas e incluso sus muertes.

4. La doctora puede hacer ver que ha sido un accidente.

5. ¿ El Estado tiene derecho a forzar la existencia de aquellos que no quiere vivir?

6. Se ha de pensar, desde la perspectiva de la sociedad, qué representa el valor de la

muerte respecto a los valores personales.

7. ¿La doctora siente lástima por el sufrimiento del hombre o se preocupa por lo que la

sociedad pueda pensar?

8. Ayudar a dar fin a otra vida supone siempre un acto responsable de cooperación.

9. Solamente Dios puede decidir cuándo puede morir una persona.

10. Se han de tener en cuenta qué valores se ha establecido la doctora en su propio

código de comportamiento.

11. ¿La sociedad puede dejar finalizar a cualquiera su vida cuando éste quiera?

12. ¿ La sociedad puede permitir el suicidio o facilitar la muerte y al mismo tiempo proteger

la vida de las personas que quieren vivir?

1 2 3 4 S 6 7 8 9 18 11 12

1 2 3 4 S 6 7 8 9 18 11 12

1 2 3 4 S 6 7 8 9 18 11 12

1 2 3 4 S 6 7 8 9 18 11 12

I tem más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante



EL SR. MOLlNA

El Sr. Molina era el propietario y director de una gasolinera. Quería

contratar a un mecánico para que le ayudara, pero era difícil encontrar

mecánicos capacitados. La única persona que encontró fue el Sr. Lee, emigrante
chino. Parecía un buen mecánico. Aunque el Sr. Molina no tenía nada en contra

de los orientales, le daba miedo contratarlo porque a muchos de sus clientes no

les gustaban los orientales. Podía perderlos si el Sr. Lee trabajaba en su

gasolinera.
Cuando el Sr. Lee le preguntó al Sr. Molina si le daba trabajo éste le

contestó que ya había contratado a otra persona. Pero el Sr. Molina realmente

no había contratado a nadie. No encontraba a nadie que fuese tan buen

mecánico como el Sr. Lee. ¿Debería el Sr. Molina contratar al Sr. Lee?
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EL SEÑOR MOLlNA

o Debería haber contratado O No puedo decidir

al Sr. Lee
O No debería haberle

contratado

1. ¿El propietario de un negocio tiene derecho a tomar sus propias decisiones?

2. ¿Hay una ley que prohibe la discriminación racial en los contratos laborales?

3. Se ha de tener en cuenta si el Sr. Molina tiene prejuicios contra los orientales o si no

tienen nada personal en contra de aceptar al empleado.

4. ¿Contratar a un buen mecánico o tener en cuenta los deseos de los clientes es lo

mejor para su negocio?

5. Se ha de pensar en las diferencias individuales que deberían ser relevantes para

decidir de qué forma se han de cumplir las reglas de la sociedad.

6. Se tendría que abandonar completamente un avaro y competitivo sistema capitalista.

7. ¿La mayoría de la gente en la sociedad del Sr. Molina es como sus clientes o está

en contra de los prejuicios?

8. Contratar a un hombre capaz como el Sr. Lee es una forma de aprovechar un talento

que de otra manera se perderla para la sociedad.

9. Rechazar al Sr. Lee para el trabajo seria coherente con las creencias morales del

Sr. Molina.

10. El Sr. Molina podría tener un corazón tan duro como para negarle el puesto de

trabajo sabiendo cuánto significa para el Sr. Lee.

11. ¿El mandamiento cristiano de amarás a los otros como a tí mismo puede aplicarse en

este caso?

12. Se deberla ayudar a alguien que se encuentra necesitado. sin tener en cuenta lo que

éste nos aporte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12

Item más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante



EL PERIODICO ESCOLAR

Nuria, una alumna de instituto, quería hacer un periódico para los

estudiantes, a fin de que éstos pudieran expresar sus propias opiniones. En él

quería hablar contra el uso de la fuerza militar en los conflictos internacionales y

contra ciertas normas escolares, como la de prohibir a los alumnos que salgan
afuera en el recreo.

Cuando Nuria empezó a hacer su periódico, pidió permiso a la

directora. Ésta le dijo que contaba con su conformidad, pero con la condición de

que, antes de cada publicación, pudiera revisar personalmente todos los

artículos y los aprobara. Nuria estuvo de acuerdo y le dió los artículos para que

los revisara. La directora los aprobó todos y Nuria publicó dos números en dos

semanas.

La directora tenía la esperanza de que el periódico no tuviera mucho

éxito. Pero los estudiantes estuvieron muy contentos con él y empezaron a

organizar protestas contra la regulación de permanecer en el centro durante los

recreos y otras normas escolares. Los padres, enfadados, eran contrarios a las

opiniones de Nuria. Llamaron al director para decirle que el periódico no era

aceptable y que no debía publicarse más. Como resultado de toda esta

polémica, la directora pidió a Nuria que dejara de publicarlo. Le dió como

argumento el hecho de que sus actividades impedían el habitual funcionamiento

de la escuela. ¿Debería la directora parar la publicación del periódico?
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EL PERIODICO ESCOLAR

o Debería pararse o No puedo decidir o No debería pararse

1. ¿La directora tiene mayor responsabilidad ante los estudiantes o ante los padres?

2. ¿La directora dió su palabra de que el diario se publicarla por un perfodo de tiempo largo

o solamente prometió que lo aprobaría de número en número?

3. Los estudiantes empezarían a protestar, incluso más, si la directora suspendiese el

periódico.

4. La directora tiene derecho a dar órdenes a los estudiantes cuando el bienestar de la

escuela se ve amenazado.

5. La directora tiene la libertad de decir "no" en este caso.

6. Se ha de tener en cuenta que, al parar la directora la redacción del periódico, evitaría

que se discutieran problemas más importantes.

7. Las órdenes de la directora provocarán que Nuria pierda la confianza en la directora.

8. Nuria es realmente leal a la escuela y patriota para con su país.

9. Se ha de pensar en el efecto que tendría la prohibición del periódico en la educación

de los estudiantes, en su pensamiento crítico y su juicio.

10. Nuria, en todo caso, está violando los derechos de los demás al publicar sus

propias opiniones.

11. La directora debe dejarse influir por algunos padres enfadados aun cuando supiera

que debe hacer lo mejor para el funcionamiento de la escuela.

12. Nuria estaba usando el periódico para mostrar su disconformidad y fomentar la

rivalidad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

I tem más importante

::1 segundo más importante

::1 tercero más importante

.] cuarto más importante



EL PRISIONERO FUGITIVO

Un hombre fue condenado a prisión durante diez años. Después de

un año, se escapó de la carcel y se fué a otro lugar del país. Cambió de nombre

y se hizo llamar Górnez. Trabajó durante ocho años y, poco a poco, ahorró

suficiente dinero como para comprar su propio negocio. Es justo con sus

clientes, ofrece buenos salarios a sus trabajadores y la mayoría de sus

ganancias las da a beneficiencia. Un día, la Sra. Villar, una vieja vecina, lo

reconoce como el hombre que escapó de la cárcel hace ocho años y a quien la

policia estaba buscando. ¿La Sra. Villar debería decírselo a la policía? ¿Debería
denunciar al Sr. Gómez para que éste vuelva a la cárcel?
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El PRISIONERO FUGITIVO

o Deberfa ser encarcelado o No puedo decidir o No deberfa ser

encarcelado

1. El Sr. Gómez ha probado durante suficiente tiempo que es una buena persona.

2. Cada vez que alguien comete un crimen y escapa del castigo, provoca que se

produzcan más crfmenes.

3. Estaríamos mejor si no hubieran cárceles ni existiera la presión del sistema legal.

4. El Sr. Gómez ha pagado su deuda a la sociedad.

5. La sociedad está olvidando lo que el Sr. Gómez esperarfa con todo su derecho.

6. Tenemos que pensar qué beneficios supondrfan las cárceles aisladas de la so-

ciedad, especialmente para un hombre caritativo.

7. Alguien puede ser tan cruel y tan frfo como para mandar al Sr. Gómez a la cárcel.

8. ¿Sería justo para todos los prisioneros que han cumplido toda la sentencia que el

Sr. Gómez quedara en libertad?

9. La Sra. Villar era una buena amiga del Sr. Górnez,

10. Es el deber de un ciudadano denunciar a un criminal evadido, sin tener en cuenta

las circunstancias.

11. Hemos de pensar de qué modo se presta un mejor servicio a la voluntad popular y

al interés público.

12. ¿ El ir a la cárcel supone algo bueno para el Sr. Gómez o sirve para proteger a

alguien?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lB 11 12

Item más importante

El segundo más importante

El tercero más importante

El cuarto más importante



VERSIÓ DEFINITIVA EN CATALA



DEFINING ISSUES TEST

DIT Unlverslty ot Mlnnesota. J.Rest

Opinions entorn de problemes socials

L'objectiu d'aquest qüestionari és ajudar a comprendre com pensen les

persones entorn deis problemes socials. Gent distinta té opinions diferents sobre el

que és correcte i el que és incorrecte. No hi ha unes respostes "correctes" per a

determinats problemes, al contrari del que passa amb els problemes de

matemátiques. Ens agradaria que ens expliquessis que en penses a propósit de

varíes histories problernátiques.
Et demanarem de IIegir una historia d'aquest dossier. Després, haurás

de respondre una serie de qüestions marcant les teves respostes en un full apart.
Tot seguit et donarem més detalls sobre com omplir les teves repostes. És
important que per a omplir el full de respostes utilitzis una creu X.

En aquest qüestionari et demanem de lIegir una historia i que després
contestis les qüestions referides a aquella en el full de respostes. Per a il.lustrar

com volem que ho facis, et presentem I'exemple següent:

EN FRANCESC I EL COTXE.

En Francesc ha estat pensant en comprar-se un cotxe. Esta casat, té dos (jI/s i guanya un bon sou. El

cotxe que compri sera el seu cotxe fafTiJiar. L 'utilitzara per anar a treballar, passejar per la ciutat i també

per anar de vacances. Intentant decidir quin cotxe comprar, en Francesc S'adona que havia de tenir en

compte manes qüestions. Per exemple, havia de comprar un cotxe gran o petit per quasi la mateixa

quantitat de diners? Se Ji acudíen altres més coses a tenir en compte.

Volem subratllar que I'exemple no tracta d'un problema social, pero
tanmateix ens servirá per a iLlustrar les nostres instruccions. Després de IIegir una

historia, haurem d'anar al fu" de respostes i buscar la secció a que correspondeix
aquella historia. Pero, en aquest exemple presentarem les qüestions a continuació

(amb una petita mostra de preguntes). Fixa't que totes les teves respostes hauran

d'anotar-se en un fu" de respostes aparto

Primer. sobre el full de respostes per a cada historia haurás de

respondre tal com indiquen les recomanacions del que la persona hauria de fer. Si

estas a favor o en contra d'una acció o d'una altra (fíns i tot si no estas



completament segur/a), senyala quina éso Si no estas a favor de cap acció, haurás

de marcar el circle de "no puc decidir".

Segon, lIegeix cadascun deis ítems numerats de 1'1 al 12. Pensa en la

qüestió que presenta cada un. Si aquesta qüestió és important a I'hora de prendre
una decisió en un aspecte o en un altre, aleshores assenyala amb una creu la

casella "moltíssim". Si aquesta qüestió és rellevant, pero no pas totalment decisiva,

assenyala "molt", "una mica" o "poc", segons la importancia que tingui aquesta

qüestió per á tu. Podrás assenyalar molts ítems com "moltíssim" (o amb qualsevol
nivell d'ímpcrtáncla). No hi ha un nombre fixe d'ítems que hagin de ser assenyalats
d'un nivell o d'un altre.

Tercer, després d'haver realitzat tots els senyals de I'esquerra amb un

total de 12 ítems, haurás de respondre els de la part inferior per a buscar I'ítem que

consideres més important de tots. Escull entre tots els ítems que tens, fins i tot si no

els has donat "moltíssim", el que consideres més important o decisiu (en relació als

altres). Després, fes el mateix amb el segon més important, el tercer i el quart.

MOSTRA D'ITEMS I MOSTRA DE RESPOSTES

EN FRANCESC I EL COTXE: o comprar un cotxe nou o no puc decidir o comprar un cotxe
usat

moltfs molt una mica poc gens
O O O O X
O 'J! O O O
O O Xo O
O O O O �
O )( O O O

1. Si la tenda de cotxes esta al mateix edifici on viu en Francesc
2. Si un cotxe usat sera més eeonóme que un nou

3. Si el color és verd, perque aquest és el color preferit d'en Francesc
4. Si cubica com a mfnim 200
5. Si un cotxe gran i ample és millor que un cotxe fort

L'item más important
Segon més important
Tercer més important
Cuart más important

1
O
O
O
O

2
:J:
O
O
O

3
O
O

:e:
O

4
O
O
O

"

5
O
-.
O
O

En el nostre exemple de respostes, el primer ítem fou considerat com a

irrellevant; el segon com una qüestió important per a prendre la decisió; el tercer

tenia tan sol una importancia moderada; el quart ítem no estava tan ciar per a que
la persona respongués que 200 era bo o no, pel que es va marcar el de "gens", el

cinqué tenia també una importancia decisiva.

Fixa't com I'ítem més important procedeix d'un deis ítems marcats a

I'esquerra. Per a decidir entre el nll 2 i el nll 5. una persona hauria de tomar a lIegir
els ítems i lIavors decidir quin d'ells és el més important i quin és el segon més

important, i així fins arrivar al quart.



A continuació et presentem les histories a analitzar. Llegeix la primera i

després ves al full de respostes que es troba a continuació per a donar la teva

opinió. Un cop contestats els ítems més importants de la historia, passa la pagina i

lIegeix la següent historia. Si us plau, recorda que has d'omplir les caselles i

circles amb una creu a lIapis o bolígraf, sense cap correcció.



LLUIS I EL MEDICAMENT

Una dona estava a punt de morir d'una forma especial de cáncer,

Segons els doctors, havia un medicament que la podia salvar. Es tractava

d'una forma de rádi que un tarmacsutic de la seva ciutat havia descobert

recentment. El medicament era molt car de fabricar, pero el tarrnaceutic

augmentava deu vegades més el cost de fer-ho. Pagaya 2.000 pessetes per

rádí, pero obligava a pagar 20.000 pessetes per una petita dosi del

medicament. El marit de la dona malalta, en L1uís, va recorrer tothom per a

conseguir els diners que Ji feien falta, pero només va poder recollir unes

10.000 pessetes, és a dir, la meitat del que costava. Li va dir al tarrnaceutíc

que la seva dona es moria i li va demanar que li vengués el medicament més

barat o que li permetés de pagar més endavant. Pero el tarmacéutíc li digué: -

No, jo he descobert el medicament i en vull treure diners. Per aixó, en L1uís es

va desesperar i va comenc;ar a pensar en entrar en el magatzem del

tarmacéutíc i robar el medicament per a la seva dona. En L1uís hauria de

robar el medicament?
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LLUIS I EL MEDICAMENT

o Hauria de robar o No puc decidir o No hauria de robar

1. Les lIeis de la societat han de mantenir-se sempre.

2. És quelcom natural que un marit enamorat es preocupi tant per la seva dona, arribant

fins i tot a robar.

3. En Uuís esta disposat a arriscar-se a qué el disparin com a un lladre o a anar a la pressó

per haver robat el medicament que el podria ajudar.

I I 4. En Lluís sap lIuitar o coneix gent que lIuita molt bé.

I I 5. En LkJfs roba per a sí mateix o només ho fa per ajudar algú altre?

Item més important

El segon més important

El tercer més important

El quart més important

6. S'ha de respectar la patent del farmacéutic pel seu descobriment.

7. El valor de la vida és més important que la mort, a nivell social i individual.

8. S'ha de pensar en els vaíors que seran les bases que govemaran la manera d'actuar de

les persones les unes amb les altres.

9. El farrnacéutic tindra rportunidad d'amagar-se rera una lIei inútil que, de qualsevol

forma, només protegeix els rics.

10.En aquest cas la lIei esta per sobre de qualsevol altra raó per a qualsevol membre de

la societal.

11. El farmacéutic mereix que el robin per la seva avaricia i crueltal.

12. Robar en aquesta circumstancia comporta més benefici per a la societat?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



EL DILEMA DE LA DOCTORA

Un home s'estava morint d'una malaltia incurable i només li

restaven sis mesos de vida. Estava sotmés a un terrible dolor, pero tan débil

que una dosi elevada d'una droga tranquilitzant com la morfina podria
provocar-Ii la mort repentinament. Estava delirant i embogit pel dolor. En els

períodes de calma li demanava a la doctora que Ii donés la suficient dosi de

morfina com per a morir. Deia que no podia soportar el dolor i que, de totes

formes, moriria pocs mesos després. La doctora li hauria de proporcionar la

dosi de morfina perqué es morís?
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EL DILEMA DE LA DOCTORA

O Hauria de proporcionar al Sr. O No puc decidir
una sobredosi perqué
morís

O No hauria de proporcionar
li la sobredosi

1. És important que la familia del malalt estigui a favor de donar-li la sobredosi o no?

2. S'ha de pensar que la doctora esta sotmesa a les mateixes lIeis que tothom en el

cas que li proporcioni una sobredosi i el mati.

3. La gent estaria millor sense que la societat govemés les seves vides i fins i tot les

seves morts.

4. La doctora pot fer veure que ha estat un accident.

_ _ 1 5. L'Estat té dret a torear I'existéncia d'aquells que no volen viure?

_ _ 1 6. S'ha de pensar, des de la perspectiva de la societat, qué representa el valor de la

mort respecte els valors personals.

7. La doctora té lIastima pel sofriment de ,'home o es preocupa pel que la societat

pugui pensar?

8. Ajudar a donar fi a una altra vida suposa sempre un acte responsable de cooperació.

9. Només Déu pot decidir quan pot morir una persona.

I I 10. S'han de tenir en compte els valors que s'ha establert la doctora en la seva forma de

comportar-se.

11. La societat pot deixar finaUtzar a qualsevolla seva vida quan aquest vulgui?

12. La societat pot permetre el suicidi o facilitar la mort i al mateix temps protegir la vida

de les persones que volen viure?

Item més important

B seg>n més important

El tercer més important

B quart més important

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



EL SENYOR MOLlNA

El Sr. Molina era el propietari i director d'una benzineria. Volia

contractar un mscáníc perqué I'ajudés, pero era difícil trobar mecánícs

capacitats. L'única persona que va trobar va ser el Sr. Lee, emigrant xinés.

Semblava un bon rnecánlc. Si bé el Sr. Molina no tenia res contra els

orientals, li feia por de contractar-Io perqué a molts deis seus clients no els

agradaven els orientals. Els podia perdre si el Sr. Lee treballava en la seva

benzineria.

Quan el Sr. Lee pregunta al Sr. Molina si li donava feina, aquest li

va contestar que ja havia contractat una altra persona. Pero el Sr. Molina

realment no havia contractat ningú. No trobava ningú que fos tan bon

rnecánic com el Sr. Lee. El Sr. Molina hauria de contractar el Sr. Lee?
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ltem més important

El segon més important

El tercer més importan!

8 quart més important

EL SENYOR MOLlNA

o Hauria d'haver contractat

el Sr. Lee
o No puc decidir o No hauria d'haver-Ii

contractat

1. El propietari d'un negoci té dret a prendre les seves próples decisions?

2. Hi ha una lIei que prohibeix la discriminació racial en els contractes laborals?

3. S'ha de tenir en compte si El Sr. Molina té prejudicis contra els orientals o si no té res

de personal en contra d'acceptar el treballador.

4. Contractar un bon mecáníc o tenir en compte els desitjos deis clients és el millor per

al seu negoci?

5. S'ha de pensar en les diferencies individuals que haurien de ser rellevants per a

decidir de quina forma s'han de complir les regles de la societat.

6. S'hauria de deixar completament un avariciós i competitiu sistema capitalista.

7. La majoria de la gent en la societat del Sr. Molina és corno els seus clients o esta

en contra deis prejudicis?

8. Contractar un hombre capacitat com el Sr. Lee és una forma d'aprofitar un talent

que duna attra manera es perderia per a la societat.

9. Rebutjar el Sr. Lee per al treball seria coherent amb les creences rnorals del

Sr. Molina.

1 O.EI Sr. Molina podría ser tan dur com per a negar-Ii ellloc de treball sabent quant

significa per al Sr. Lee.

11. El manament cnsttá d'estimaras els a1tres com a tu mateix es pot aplicar en aquest

cas?

12. S'hauria d'ajudar qui es troba necessitat. sense tenir en compte el que aquest ens

ofereixi a canvi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



EL OIARI ESCOLAR

La Núria, una alumna d'un institut, volia fer un diari per als

estudiants, perqué aquests poguessin expressar lIurs opinions. Hi volia parlar
en contra de I'ús de la torca militar en els conflictes internacionals i en contra

de certes normes escolars, com la de prohibir als alumnes sortir fora del

centre durant I'esbarjo.
Quan la Núria va cornencar a fer el seu diari, va demanar permís a

la directora. Aquesta li va dir que tenia la seva conformitat, peró amb la

condició que, aban s de cada publicació, pogués revisar personalment tots els

articles i els aprovés. La Núria va estar d'acord i li va donar els articles perqué
els revisés. La directora els aprová tots i la Núria va publicar dos números en

dues setmanes.

La directora tenia l'esperanca que el diari no tingués molt d'éxit.

Peró els estudiants hi van estar molt contents i comenc;aren a organitzar
protestes en contra de la regularització de romandre en el centre durant els

esbarjos i d'altres normes escolars. Els pares, enfadats, eren contraris a les

opinions de la Núria. Orídáren la directora per a dir-Ii que el diari no era

acceptable i que no s'havia de publicar més. Com a resultat de tota aquesta
polémica, la directora va demanar a la Núria que deixés de publicar-ho. Li va

donar com argument el fet que les seves activitats impedien I'habitual

funcionament de I'escola. Hauria de parar la directora la publicació del diari?
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Item més important

8 segan més important

8 tercer més important

8 quart més important

EL DIARI ESCOLAR

o S'hauria d'aturar o No puc decidir o No s'hauria d'aturar

1. La directora té més responsabilitat davant els estudiants o davant els pares?

2. Lla directora va donar la seva paraula que el diari es publicaria per un període de temps

lIarg o només va prometreque I'aprovaria de número en número?

3. Els estudiants cornencaríen a protestar, fins i tot més, si la directora suspengués el

diario

4. La directora té dret a donar ordres als estudiants quan el benestar de I'escola es

veu amenacat.

5. La directora té la llibertat de dir -no- en aquest cas.

6. S'ha de tenir en compte que, en aturar la directora la redacció del diari, evitaria

que es tractessin problemes més importants.

7. Les ordres de la directora provocaran que la Núria perdi la ccnñanca en la directora.

8. La Núria és realment lIeial a rescola i patriota amb el seu país.

9. S'ha de pensar en refecte que tindria la prohibició del diari en reducació deis

estudiants, en el seu pensament crític i en el seu judici.

10. La Núria, en tot cas, esta violant els drets deis altres en publicar les seves própies

opinions.

11. La directora s'ha de deixar influir per alguns pares enfadats, fins i tot, quan sabés

que ha de fer el millor per al funcionament de rescola.

12. La Núria estava utilitzant el diari per a mostrar la seva disconformitat i fomentar la

rivalitat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



EL PRESONER FUGITIU

Un home fou condemnat a la presó durant deu anys. Després d'un

any, es va escapar i se'n va anar a un altre país. Va canviar de nom i es va fer

dir GÓmez. Va treballar durant vuit anys i, a poc a poc, va estalviar prous

diners com per a comprar el seu propi negoci. És just amb els seus clients,
paga bons sous als seus treballadors i la majoria deis seus guanys els dóna

a beneñcíencía. Un dia, la Sra. Vi llar, una coneguda velna, el reconeix com

l'horne que va escapar de la presó fa vuit anys i a qui la policía estava

buscant. La Sra. Villar ha de dir-ho a la policía? Hauria de denunciar el Sr.

Gómez perqué aquest torni a la presó?
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EL PRESONER FUGITIU

o Hauria de ser empresonat O No puc decidir O No hauria de ser

empresonat

1. El Sr. Gómez ha provat durant un temps suficient que és una bona persona.

2. Cada vegada que hom realitza un delicte i fuig del castig, provoca que es

produexln més delictes.

3. Estariem millor si no hi haguessin presons ni existís la pressió del sistema legal.

4. El Sr. Gómez ha pagat el seu deute a la societat.

5. La societat esta oblidant el que el Sr. Gómez esperaria amb tot el seu dret.

6. Hem de pensar en els beneficis que suposarien les presons aillades de la

societat, especialment per a un home caritatiu.

7. Hom pot sertan cruel i fred com per a enviar el Sr. Gómez a la presó.

8. Seria just per a tots els presoners que han complert tota la senténcia que el

Sr. Gómez quedés en llibertat?

9. La Sra. Villar era una bona amiga del Sr. Gómez.

10.És el deure d'un cíutadá denunciar un delinquent escapat, sense tenir en

compte les círeumstáncíes.

11. Hem de pensar en la manera com es fa un millor servei a la voluntat popular i

a rínterés públic.

12. L'anar apresó suposa quelcom de bo per al Sr. Gómez o serve ix per a protegir

algú?
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